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AFMIS (Sistemi i Integruar i Menaxhimit te Fi-
nancave Publike)  si system kyc i integruar me 
IPSIS është zhvilluar nga Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë dhe është dizenjuar si një zgjerim i 
sistemit ekzistues të financave të qeverisë shqipare 
me modulet funksionale shtesë, për të mbështetur 
planifikimin e buxhetit afat mesëm, menaxhimin 
e investimeve publike dhe integrimin e kompo-
nentëve shtesë me AGFIS ekzstues. 

Cilat janë funksionet e AFMIS

•	 Duke	 zhvilluar	 AFMIS,	Ministria	 e	 Finan-
cave synon të zbatojë një zgjidhje të vetme, plotësisht 
të integruar dhe homogjene, për të mbuluar sektorët 
e strategjisë, planifikimit dhe buxhetimit, të gjitha në 
përputhje me strategjitë kombëtare, sektoriale dhe 
ndërsektoriale
•	 Ndan	informacionet	e	buxhetit	dhe	projektit	
mes gjithë grupeve të interest
•	 Sistemi		vijon	rrjedhshëm,	duke	minimizuar	
punën manuale, duke kapur të dhënat që në burim, 
duke e bërë procesin e renditjes të të dhënave të 
pametë, që nga fillimi i procesit deri në përfundim të 
tij dhe dukë mundësuar në kohë reale aftësitë gjur-
muese
•	 Minimizon	kompeksitetin	e	arkitekturës										
             IT
•	 Mundëson	një	pasqyrë	të	artë	dhe	të	plotë	të	
projektëve të gjithë palëve të përfshira si nga qever-
ia dhe nga homologët e jashtëm (donator dhe përfi-
tues)
•	 Monitoron	performancën	e	programeve	dhe	
projektet e investimeve në përputhje me indikatorët 
financiare dhe jo financiarë
•	 Maksimizon	përfitimet	e	marra	nga	aplik-

 
Moduli	PBA	Detyrat	kalendarike	të	buxhetit	dhe	
aktivitetet e proceseve të punës do të menaxhohen në 
modulin AFMIS MTBP që ndikon dhe ministritë e 
Linjës dhe MFE 

Portali web -do të mundësojë dërgimin e doku-
ment¬acionit mbështetës të transaksioneve financi-
are të skanuar nga institucionet buxhetore në degët 
res¬pektive të thesarit për t’u ruajtur më pas në 
arshivën elektronike. Automatizimi i këtij procesi 
do të për¬sosë funksionet e kontrollit të brendshëm 
financiar, do të rrisë transparencën në ekzekutimin 
e buxhetit dhe  do të pakësojë kohën fizike që in-
stitucionet buxhetore shpenzojnë duke shkuar në 
degën respektive të thesarit për këtë punë. Gjithashtu, 
portal web do t’u shërbejë institucioneve buxhetore 
të marin informa¬cion financiar mbi ekzekutimin e 
buxhetit të tyre 
 
Moduli BPPM – do të mundësojë monitorimin efek-
tiv dhe raportimin nga përdoruesit në MoFE, PMO, 
Ministritë e Linjës dhe institucionet e tjera.

Çfarë është AFMIS

acionet ekzistuese të Thesarit (Maksimizon vlerën 
e investimeve fillestare duke i shtrirë këto procese 
nga dimensioni llogaritës në fushën e menaxhimit të 
vërtetë financiar)
•	 Imponon	një	strukturë	të	fortë	sigurie	(tip	
ombrellë) për të mbuluar gjithë aplikimet, ndërkohë 
që përdoruesit tani kanë mundësi të hyjnë në system 
dhe të kenë profile të sigurta për të aksesuar të dhënat 
në çdo fazë të procesit
•	 Kapin	të	dhënat	që	në	burim	dhe	gjatë	gjithë	
procesit të futjes së të dhënave duke u dhënë mundë-
si grupeve të ndryshme që të hedhin të dhëna në 
mënyrë të thjeshtë.
 
Cilat janë modulet?

Moduli PIM- përgatitja e propozimit për investim, 
miratimi i proceseve të punës, aplikimi ne MoFE, 
miratimi i proceseve të punës, Aplikimi në PMP dhe 
miratimi i proceseve të punës, do të ndodhin të gjitha 
përmes sistemit AFMIS duke ndikuar gjithë Min-
istritë e Linjës (LM) dhe institucionet qëndrore që 
përgatisin projektet e investimit, grupet e interesit të 
MoFE dhe PMO që merren me këto projekte PIM Ekipi i AFMIS gjatë një takimi me APP  Foto : F. Jaupi 
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