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News of the Month

President Message

About IMA®

In December, on 4th the chapter board

Dear Member,

IMA Global: http://www.imanet.org

ICMA® (The Institute of Certified Management Accountants), the certification
division of IMA® (The Institute of Management Accountants), announced
changes to its CMA® (Certified Management Accountant) exam. The updates to
the exam are being made to ensure the
CMA remains relevant in the everevolving environment of the management accounting profession. The changes will be effective January 1, 2020. The
announcement is available here and
highlights the exam's increased focus in
technology and strategic decisionmaking.

The organization was founded in BuffaloNew York in 1919 as the National Association of Cost Accountants (NACA) to
promote knowledge and professionalism
among cost accountants. The name was
later changed to the National Association
of Accountants (NAA). In 1991, the
organization name was again changed to
the Institute of Management Accountants
(IMA). Now, we are signifying our broader
role as the association for accountants and
financial professionals working inside
organizations, and we are known by the
shorthand IMA.

president Hadeel Nassar organized and
ran the first IMA Awareness Event at University of Sharjah (0 CPE), as Hadeel is the
IMA-CMA Academic Advocate at the campus . The event was engaging as usual and
the attendees gained the knowledge and
update they looked forward to get, they
were excited to see more of our activities
happening. So, stay tuned for more coming events!

Join our volunteering team to work together to get the energy up!
Best Regards,
Hadeel Nassar

IMA Dubai-UAE Chapter: http://dubai.imanet.org
Is the official IMA chapter for the members
of Dubai and the Northern Emirates, it has
more than 2300 members and it runs
events regularly. This bilingual monthly
newsletter comes with select content
about the chapter and its student chapters.
Chapter Board

Upcoming Events

President: Hadeel Nassar, CMA
VP Membership: Ashok Mewani, CMA
Treasurer: Stephen Curtis, CMA
Secretary: Jayashree Keni, CMA
Newsletter email:

On going: CMA Study Group, contact the
president.
12th January, 2 CPEs live event by number of speakers.

president@imadubaichapter.org

Stay tuned to register online here
IMA Middle East: http://imamiddleeast.org
Toll Free: (971) 800 IMA
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE

AD
Space

On December 15th, our chapter
board members met with other
chapters’ board members from the
region, this special event was organized by IMA ME office in Dubai.

New Discount Program Providers
More to come soon...
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الرسالة اإلخبارية
ديسمبر\كانون أول – 8102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

أخبارهذا الشهر

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،

http://www.imanet.org

أعلن معهد المحاسبين اإلداريين المعتمدين (،(®ICMA
وهو قسم الشهادات في اآلي.أم.أيه ®IMA(.معهد
المحاسبين اإلداريين) ،عن التغييرات التي أدخلها على
امتحان شهادة المحاسب اإلداري المعتمد ((®CMA
التي يمنحها .ويجري تحديث هذا االمتحان من أجل التأكد
من بقاء شهادة السي.أم.أيه .شهادة ذات عالقة ببيئة مهنة
المحاسب اإلداري التي تتطور دائما وأبداً .وستسري
اعتبارا من  0يناير (كانون الثاني) .8181
التغييرات
ً
ونود أن نسلط الضوء من خالل هذا اإلعالن على تزايد
تركيز االمتحان على التكنولوجيا وصنع القرارات
االستراتيجية.

في  4ديسمبر (كانون األول) ،عملت رئيسة مجلس إدارة
صار على تنظيم وٳدارة أول حدث
الفرع (المحلي) هديل ن ّ
توعوي لرابطة معهد المحاسبين اإلداريين في جامعة
الشارقة (دون ساعات تعليم مهني مستمر) ،وذلك بصفتها
الداعم األكاديمي للرابطة في هذا الحرم الجامعي .و شارك
أعضاء هيئة التدريس و الطالب في الجلسة بحماس
كالمعتاد كما اكتسبوا المعرفة والتحديثات التي كانوا
يتطلعون الكتسابها ،مما حمس الحضور لرؤية المزيد من
أنشطتنا تحدث .لذلك ،ترقبوا المزيد من الفعاليات القادمة!

تأسست كتنظيم في بافالو -نيويورك عام 0101
كرابطة وطنية لمحاسبي التكاليف ()NACA
لترويج المعرفة والمهنية بين محاسبي التكاليف
ولتبني فهم أوسع عن دور محاسبة التكاليف في
اإلدارة .وتغير االسم في ما بعد ليصبح رابطة
المحاسبين الوطنية ( .(NAAثم تغير اسم التنظيم
مرة أخرى في عام  0110إلى معهد المحاسبين
اإلداريين ( .)IMAواآلن ،نحن نشير باسمنا لدورنا
الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين
وأصحاب المهن المالية ،ونعرف اختصارا
باآلي.أم.أيه.(IMA( .

فلماذا ال تنضموا إلى فريق المتطوعين لدينا للعمل معًا
لشحذ الهمة.
مع أطيب التحيات،

الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه .في دبي-ﺇ.ع.م:

هديل نصار

http://dubai.imanet.org
هو الفرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين
وأصحاب المهن المالية اآلي.أم.أيه )IMA( .في
دبي واإلمارات الشمالية ،فيه أكثر من 8011
عضو ،وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر
عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين وبها
محتويات مختارة عن الفرع (المحلي) وأفرعه
(المحلية) للطالب.

الفعاليات القادمة
التزال مستمرة :مجموعة دراسة السي.أم.أيه .تواصل مع
الرئيس.

مجلس الفرع (المحلي)
صارCMA ،
الرئيس :هديل ن ّ
نائب الرئيس :أشوك موانيCMA ،
أمين الخزينة :ستيفن كورتيسCMA ،
أمين السر :جاياشري كينيCMA ،
البريد اﻹلكتروني للرسالة اﻹخبارية:
president@imadubaichapter.org

في  21ديسمبر (كانون األول) ،اجتمع أعضاء مجلس
إدارة فرعنا (المحلي) مع أعضاء مجلس إدارة الفروع
(المحلية) األخرى من المنطقة ،حيث ن ّظم هذا الحدث
الخاص مكتب معهد المحاسبين اإلداريين للشرق
األوسط في دبي.

 21يناير (كانون ثاني) ،فعالية ذات ساعتان من التعليم
المهني المستمر ) (CPEمع مجموعة من المتحدثين.
أبقي معنا وانقر هنا للتسجيل.

آي.أم.أيه (IMA) .الشرق األوسط:
http://imamiddleeast.org
الرقم المجاني(170) 211 IMA :
الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ.ع.م.
المحتويات
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المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
سيأتي المزيد قريبا ً

مساحة
لإلعالنات

