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News of the Month

President Message

About IMA®

In January, on 12th the chapter board
organized an event and members’
meeting. There were two sessions one
titled “Don’t Ration Your Passion” (1CPE )
by Mr. Adil Buhariwalla and the other one
titled “Design Thinking & Transformation
Leadership” (1CPE ) by Ms. Unzi, CMA.
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!

Dear Member,

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

IMA and ACCA Global Economic Conditions Survey released on January 17, for
Q4 2018. The survey findings reveal that
global economic confidence declined for
the third consecutive quarter in Q4 2018
and is now at an all-time low. The Q4
report and a summary of the findings
can be viewed on IMA's website. You
can also view the press release on PR

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.

Newswire.

The Global Economic Conditions Survey
(GECS) is one of the most comprehensive surveys of its kind, both for its number of respondents and for the range of
economic variables it monitors. IMA and
ACCA members from around the world
share their insider views on the macroeconomic environment as they see it.
You better not to miss reading it.
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.
Chapter Board

Upcoming events
On going: CMA Study Group, contact the
president.
02 February: 4 CPEs live event by number
of speakers.

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

Stay tuned to register online here

president@imadubaichapter.org
IMA Middle East: http://imamiddleeast.org
Toll Free: (971) 800 IMA
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE
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New Discount Program Providers
More to come soon...

الرسالة اإلخبارية
يناير\كانون ثاني –9102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

أخبار هذا الشهر

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،

http://www.imanet.org

نشرت نتائج مسح عن األوضاع االقتصادية العالمية
والذي أجراه كل من معهد المحاسبين اإلداريين وجمعية
القانونيين المعتمدين في الموافق  07يناير ،تتعلق بالربع
األخير من عام .9100

في  09يناير (كانون الثاني)ّ ،
نظم مجلس إدارة الرابطة
فعالية واجتماع باألعضاء .انعقدت فيه جلستين ،األولى
بعنوان "أطلق العنان لما لديك من شغف" (ساعة من
التدريب المهني المستمر) ألقاها السيد عادل بهاريواال
والثانية بعنوان "ابتكار األفكار وريادة التحول" (ساعة من
التدريب المهني المستمر) ألقتها السيدة أونزي ،وهي
محاسب إداري معتمد .و زخر الحدث بالكثير من األنشطة
كالمعتاد كما نهل الحضور المعرفة والتحديثات التي تطلعوا
إليها ،كما بدا عليهم الحماس لرؤية المزيد من األنشطة التي
نرعاها.

تأسست كتنظيم في بافالو -نيويورك عام 0202
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  0220إلى معهد المحاسبين
اإلداريين ( .)IMAواآلن ،نحن نشير باسمنا لدورنا
الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين
وأصحاب المهن المالية ،ونعرف اختصارا
باآلي.أم.أيه.(IMA( .
الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه .في دبي-ﺇ.ع.م:
http://dubai.imanet.org
هو الفرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين
وأصحاب المهن المالية اآلي.أم.أيه )IMA( .في
دبي واإلمارات الشمالية ،فيه أكثر من 9011
عضو ،وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر
عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين التي
تأتي بمحتويات مختارة عن الفرع (المحلي).
مجلس الفرع (المحلي)
صارCMA ،
الرئيس :هديل ن ّ
نائب الرئيس :أشوك موانيCMA ،
أمين الخزينة :ستيفن كورتيسCMA ،
أمين السر :جاياشري كينيCMA ،
البريد اﻹلكتروني للرسالة اﻹخبارية:

وكشفت نتائج المسح عن وجود تراجع في الثقة
االقتصادية حول العالم في الربع األخير من عام 9100
بعد الربع الثالث على التوالي وها نحن نشهد اآلن
مستمرا على مدار عقارب الساعة.
انخفاضًا
ً

لذا ،ابقوا معنا لمتابعة الفعاليات القادمة!

يمكنك االطالع على تقرير الربع األخير من العام
صا للنتائج على الموقع اإللكتروني لمعهد المحاسبين
وملخ ً
اإلداريين .كما يمكنك مشاهدة البيان الصحفي على بي آر
نيوز واير .ويُعد هذا المسح عن األوضاع االقتصادية
العالمية مسحا شموليًا فريدًا من نوعه وذلك بالنظر إلى
عدد المشاركين فيه وكذلك مدى المتغيرات االقتصادية
التي عمد إلى قياسها.
ساهم أعضاء معهد المحاسبين اإلداريين وجمعية
المحاسبين القانونيين المعتمدين بمشاركة آرائهم حول بيئة
االقتصاد الكلي وفق منظورهم.
تفوت فرصة االطالع عليه.
فال ّ
مع أطيب التحيات،
هديل نصار

الفعاليات القادمة
التزال مستمرة :مجموعة دراسة السي.أم.أيه .تواصل مع
الرئيس.
 2فبراير (شباط) ،فعالية حية ذات  4ساعات من التعليم
المهني المستمر ) (CPEمع مجموعة من المتحدثين.
أبقي معنا وانقر هنا للتسجيل.

president@imadubaichapter.org

آي.أم.أيه (IMA) .الشرق األوسط:
http://imamiddleeast.org
الرقم المجاني(270) 011 IMA :

مساحة
لإلعالنات

الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ.ع.م.
المحتويات
الرسالة اإلخبارية إنجليزي.................صفحة 0
الرسالة اإلخبارية عربي....................صفحة 9

المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
سيأتي المزيد قريبا ً

