
Newsletter   
 

 October-2018 
 English/Arabic 

About IMA® 

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

The organization was founded in Buffalo- 

New York in 1919 as the National Associa-

tion 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.  

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  

President: Hadeel Nassar, CMA  

VP Membership: Ashok Mewani, CMA 

Treasurer: Stephen Curtis, CMA 

Secretary: Jayashree Keni, CMA 

Newsletter email: 

president@imadubaichapter.org 

 
IMA Middle East: http://imamiddleeast.org 
Toll Free: (971) 800 IMA  
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE 
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News of the Month 

In October, on 27th the chapter board 

members organized and ran the first IFRS 

Updates Annual Workshop in collabora-

tion with Pwc Academy which was deliv-

ered by Gavin Aspden. The workshop was 

engaging as usual and the members 

gained the knowledge the update they 

looked forward, the attendees were excit-

ed to see more of our activities happen-

ing. So, stay tuned for more coming 

events!   

Upcoming Events 
On going: CMA Study Group, contact the 
president. 
03rd November, Ethics Workshop for 2 

CPEs by Ahmad Alsbinati, CMA. 

16th November, webinar on Personal and 

Professional Life Balance for 1.5 CPEs by 

Bud Kulesza, CMA, CFM. 

To register click here 

President Message 

Dear Member, 
 
Are you still trying to fulfill your CPE 
credits? With just over two months re-
maining in 2018, visit IMA’s education 
center to get started. http://

bit.ly/2omznIo #earnCMA  
 
Surely, the chapter board is working 
hard to help all our members to achieve 
their CPE requirements, but with our 
limited resources and high demand on 
our high quality services we find our-
selves unable to accommodate all re-
quests. However, IMA Online Store is the 
members second best option. Even your 
2 CPEs in Ethics Program are provided, 
and as always the local and global IMA 
teams are working hand in hand to satis-
fy all your needs.     
 
So why do not you join our volunteering 
team to work together to get the energy 
up! 
 
Best Regards, 
Hadeel Nassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professional Body of the Year 
award by The Accountant. To all our 
members and volunteers around 
the world, thank you very much for 
all your support.  
http://bit.ly/2NwsPRy #IMA100Years  
 
New Discount Program Providers 

More to come soon... 

AD 
Space 
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 الرسالة اإلخبارية
8102 –أكتوبر\تشرين أول   

  عربي/إنجليزي 

 (®IMA)أم.أيه. .عن اآلي
 

 : عالميةال (IMA)آي.أم.أيه. 

http://www.imanet.org 

 0101عام  نيويورك -تأسست كتنظيم في بافالو

( NACAكرابطة وطنية لمحاسبي التكاليف )

لترويج المعرفة والمهنية بين محاسبي التكاليف 

ولتبني فهم أوسع عن دور محاسبة التكاليف في 

ليصبح رابطة  ما بعداإلدارة. وتغير االسم في 

تغير اسم التنظيم ثم ). NAAالمحاسبين الوطنية )

إلى معهد المحاسبين  0110مرة أخرى في عام 

باسمنا لدورنا  اآلن، نحن نشير(. وIMAاإلداريين )

الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين 

وأصحاب المهن المالية، ونعرف اختصارا 

 ). IMAباآلي.أم.أيه. )

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

http://dubai.imanet.org 

فرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين هو ال

( في IMAوأصحاب المهن المالية اآلي.أم.أيه. )

 8011دبي واإلمارات الشمالية، فيه أكثر من 

عضو، وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر 

 عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين وذات

الفرع )المحلي( وأفرعهعن  محتويات مختارة

  .)المحلية( للطالب

 محلي( المجلس الفرع )

 CMA، هديل نّصارالرئيس: 
 CMAأشوك مواني، نائب الرئيس: 
  CMAستيفن كورتيس،أمين الخزينة: 

 CMAجاياشري كيني، أمين السر: 
 خبارية:إللكتروني للرسالة اإلالبريد ا

president@imadubaichapter.org 

 
 الشرق األوسط:  (IMA)آي.أم.أيه. 

http://imamiddleeast.org 

 ) IMA 211 )170الرقم المجاني: 

 ع.م.إ.الموقع: قرية المعرفة، دبي، 

 
 المحتويات

 0الرسالة اإلخبارية إنجليزي.................صفحة 

 8الرسالة اإلخبارية عربي....................صفحة 

 

 أخبارهذا الشهر
 

الشهر، نظم أعضاء  87في أكتوبر/ تشرين أول، وفي 

مجلس إدارة الفرع )المحلي( ورشة العمل السنوية األولى 

وذلك  (IFRS)لتحديثات معايير التقارير المالية الدولية 

( وبتقديم من Pwcبالتعاون مع أكاديمية بي.دبليو.سي. )

. كانت رشة العمل  Gavin Aspdenكيفن سبايدن 

تفاعلية كالمعتاد وفيها اكتسب األعضاء المعرفة والتحديث 

الذي يتطلعون إليه، كما تحمس الحضور لرؤية المزيد من 

 أنشطتنا. لذلك، ترقبوا المزيد من الفعاليات القادمة!

 
 

 

 الفعاليات القادمة

مجموعة دراسة السي.أم.أيه. تواصل مع  التزال مستمرة:

 الرئيس.

، ورشة عمل عن األخالقيات نوفمبر\ تشرين ثاني 30
أحمد السبيناتي،  بساعتين من التعليم المهني المستمر مع

CMA. 

ويبنار عن توازن الحياة  ،نوفمبر\ تشرين ثاني 61
الشخصية والمهنية بساعة ونصف من التعليم المهني 

 CMA،Bud Kulesza, CFMالمستمر مع باد كوليزا،

 هناللتسجيل انقر 

 

 

 الرئيس رسالة
 

 عزيزي العضو،

هل مازلت تحاول تحقيق رصيدك من ساعات التعليم 

(؟ لم يتبقى أكثر من شهرين  (CPEالمهني المستمر

، لذا عليك أن تبدأ مركز التعليم في 8102بقليل في عام 

  earnCMA# http://bit.ly/2omznIo اآلي.أم.أيه.

 

باالتأكيد، يعمل مجلس الفرع )المحلي( بجد لمساعدة 

جميع أعضائنا على تحقيق متطلباتهم من التعليم المهني 

(، ولكن مع مواردنا المحدودة وارتفاع  (CPEالمستمر

الطلب على خدماتنا ذات الجودة العالية، نجد أنفسنا غير 

قادرين على استيعاب جميع الطلبات. وفي كل األحوال،  

سيجد األعضاء في متجر اآلي.أم.أيه. أونالين ثاني 

أفضل خيار لهم. حتى متطلب ساعتي التعليم المهني 

المستمر في برنامج األخالقيات متوفر فيه، وكما هو 

الحال دائما، يعمل فرق عمل اآلي.أم.أيه. المحلية 

 والعالمية جنبا إلى جنب لتلبية جميع احتياجاتكم.

 

ال تنضم إلى فريق عملنا التطوعي لنعمل معا على فلماذا 

  تصعيد طاقاتنا! 

  
 مع أطيب التحيات،

 هديل نصار

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حصلنا على جائزة أفضل جهة مهنية لهذا العام 

. (The Accountant)من قبل المحاسب 

لجميع أعضائنا والمتطوعين في جميع أنحاء 

 العالم، أشكركم جزيل الشكر على كل دعمكم.
http://bit.ly/2NwsPRy #IMA100Years  

 
 
 
 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا

 سيأتي المزيد قريباي 

 

 

مساحة 
 لإلعالنات
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