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Rreth ZICA-s
• Instituti i Kontabilistëve të Autorizuar të Zambias (ZICA) është një

institut me anëtarësi i vetërregulluar, i krijuar me akt ligjor (Ligji për
Kontabilitetin të vitit 1982, shfuqizuar me Ligjin për Kontabilitetin të
vitit 2008).

• Numri i anëtarëve ishte rreth 7158 më 31 dhjetor 2021
• Numri i studentëve ishte rreth 6746 më 31 dhjetor 2021

Instituti është anëtar i:



KUSH JEMI
“Udhëheqës me reputacion për zhvillimin e 

profesionistëve në financa dhe biznes”

“Për të mbrojtur interesin publik nëpërmjet rregullimit të 
profesionit kontabël në përmbushjeve të pritjeve të palëve të 

interesit”

Integritet, profesionalizëm, përqendrimi te klienti, 
novacion, ekselencë, llogaridhënie



TRAJNIM AFTËSUES PA NDËRPRERJE NGA PUNA
Mbështetje për qeverisjen qendrore – (SNKSP)

ZICA i ofron mbështetjen e 
mëposhtme sektorit publik:
• Mbështetje teknike për ekipin e vënies 

në zbatim të SNKSP-ve në Zyrën e 
Llogaritarit të Përgjithshëm.

• Seminar/trajnim vjetor për kontabilistët 
e sektorit publik.

• Mbështetje me trajnim për instruktorët 
e trajnimit në provinca.

• Në këto aktivitete marrin pjesë më 
shumë se 400 kontabilistë të sektorit 
publik.

ZICA është anëtar i

ZICA is a member of



TRAJNIM AFTËSUES PA SHKËPUTJE NGA PUNA
Mbështetje për qeverisjen vendore

Në aktivitetin vjetor marrin pjesë nëpunës bashkiakë/sekretarë të këshillave vendorë,
shefa finance dhe shefa të auditimit të brendshëm, me fokusin në përmirësimin e
menaxhimit financiar në autoritetet vendore. Ky seminar mbulon këto tema:
• Drejtimi i brendshëm i shoqërisë
• Ligji për menaxhimin e financave publike
• Sistemi i kontrollit të brendshëm dhe
• Zhvillimet më të fundit ekonomike

Në këtë aktivitet marrin pjesë rreth 
400 punonjës të sektorit publik

ZICA është anëtar i

ZICA is a member of



Diskutime në forumin e 
kontabilistëve

Ky është një aktivitet gati i 
përmuajshëm ku marrin pjesë 
kontabilistë nga sektori publik dhe ai 
privat, me fokus në aftësimin e 
anëtarëve në lidhje me probleme 
bashkëkohore që kanë lidhje me 
profesionin.

ZICA është anëtar i

ZICA is a member of



Kualifikimet e ZICA-s
CA Zambia dhe PSFM Diploma

ZICA ofron dy kualifikime 
në përgjigje të nevojave për 
trajnim në sektorin publik
• CA Zambia me drejtim të sektorit 

publik
• Diplomë e specializuar në 

Menaxhimin
financiar në sektorin publik

Merret në konsideratë nota e të dyja këtyre, 
vlerësuar në provim me shkrim

ZICA është anëtar i

ZICA is a member of



PROGRAMI CA ZAMBIA
CA Certifikatë në kontabilitet
(Niveli 4 ZQF) (Teknik)

CA Diplomë e aplikuar e avancuar në kontabilitet 
(Niveli 7 ZQF) (i licencuar)

CA Profesionist këshilltar në kontabilitet 
(Niveli 9 ZQF) (i diplomuar)

Kontabiliteti financiar
Matematike biznesi
Shkenca ekonomike biznesi
E drejta tregtare
Teori dhe praktikë administrimi
Komunikim biznesi

Raportimi financiar
Kontabiliteti i drejtimit
Auditimi
Tatim-taksa
Drejtimi financiar
Analiza strategjike e biznesit

Raportimi financiar i avancuar
Auditimi & sigurimi i avancuar

Përzgjedhje e një prej rrugëve të mëposhtme:
Rruga e praktikës publike
3.4 Tatim-taksa i avancuar
3.7 Auditimi dhe sigurimi në sektorin publik
Rruga e biznesit

Kontabiliteti i avancuar i drejtimit
Drejtimi financiar i avancuar

Rruga e sektorit publik
1. Auditimi dhe sigurimi në sektorin publik
2. Drejtimi financiar në sektorin publik

Programi i formimi është 3 vjet. Formimi praktik mund të kryhet ose të njihet përpara, gjatë ose pas përfundimit
të provimeve CA Profesionist këshilltar në kontabilitet.



Programi MFSP

Diplomë në menaxhim financiar në sektorin publik (Niveli 6 ZQF)

MFP1 Kontabiliteti i sektorit publik
MFP2 Aspekte juridike të financave dhe administrimit në sektorin 
publik 
MFP3 Drejtimi i brendshëm dhe administrimi në sektorin publik
MFP4 Menaxhimi financiar në sektorin publik
MFP5 Auditimi në sektorin publik
MFP6 Kuadri i Raportimit Financiar për njësitë e sektorit publik



PËRFUNDIM

• Ka ende shumë për të bërë për aftësimin e kontabilistëve të sektorit publik, të
cilët mund të mos kenë shumë mundësi formimi si homologët e tyre në sektorin
privat.

• Gjithashtu, duhet theksuar se Zambia nuk i ka zbatuar ende SNKSP-të e plota. 
Aktualisht, kalimi drejt SNKSP-ve të plota është planifikuar për vitin 2024.

• Ndërkohë, ka kërkesë të madhe për ta ndihmuar realizimin e këtij procesi para 
kësaj date.



FALEMINDERIT
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