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News of the Month

President’s Message

About IMA®

In November, the chapter in collaboration
with IMA AUS-UAE Student Chapter ran
three events (Live) at AUS campus. The
first one as IMA/CMA awareness session
(Nov.07), where the chapter invited the
new CMAs again to be recognized for their
achievement, the second event was for
our members participation in the Cancer
Relay (Nov.17-18), and third and final
event for the month was for CMA study
group (Nov. 19). As usual, all participants
were very excited and benefited from the
shared knowledge, as well as the events
have enhanced the members’ network.

Dear Members,
Winter is coming and season’s greetings
to all of you! Be sure to attend the Ethics Event in December which will enable
you to earn 2 CPEs for your annual CMACPE requirement.
IMA Global has gone mainstream promoting its Social Media Campaign - both
unique and forward thinking. Like, share
and subscribe to our Social Media channels.
Additionally, thank you for your valued
responses on the CMA Study Group Sessions. We are colleting the data and we
will kick off the study sessions soon.
Best wishes,

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

Abdur Rahim
IMA Dubai-UAE Chapter: http://dubai.imanet.org
New Discount Program Providers
More to Come Soon…

Number of attendees: 80
CPE offered: 0
Testimonial ”Good to learn about, thank
you.” Anon

Chapter Board

Upcoming Events
On going: CMA Study Group Sessions
16 December: Ethics Workshop (2 CPEs) by
Karim Abdelhay, CMA (ex president). Click
here to register online.

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.

55,000 CMAs awarded to date, each and
every one earned through testing

President: Abdul-Rahim Ghulam, CMA
Vice-Presidents (VP)
Research: Hadeel Nassar, CMA
Membership: Ganesh Mandadi, CMA
Treasurer: Stephen Curtis, CMA
Secretary: Jayashree Keni, CMA
Directors
Community Affairs: Ashok Mewani, CMA
Volunteers & Events: Fahid Hdaib, CMA
Rania Moubarak, CMA
Ahmed Sajwani
IMA Middle East: http://imamiddleeast.org

Ad Space

Toll Free: (971) 800 IMA
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE
Contact us at email:
prof_education@imadubaichapter.org

الرسالة اإلخبارية
نوفمبر/تشرين الثاني 7102 -
عربي/إنجليزي

عن اآلي أم أيه )®(IMA

رسالة الرئيس

أخبار هذا الشهر

آي أم أيه ) (IMAالعالمي:

األعضاء األعزاء،

http://www.imanet.org

نهنئكم جميعا تهنئة الموسم بالشتاء القريب! وأؤكد عليكم
حضور فعالية األخالقيات في ديسمبر  /کانون األول،
حتى تتمكنوا من الحصول علی ساعات التعليم المهني
المستمر ) (CPEالمطلوبة سنويا ً لشهادة المحاسب
اﻹداري المعتمد.
وقد ذهبت اآلي أم أيه ) (IMAالعالمية مع تيار الترويج
في حملة وسائل اﻹعالم االجتماعية  -بأفكار فريدة من
نوعها ومتقدمة على حد سواء .ضع أعجابك ،وشارك
واشترك في قنواتنا على سائل اﻹعالم االجتماعية.
باإلضافة إلى ذلك ،أشكركم على استجاباتكم القيمة على
جلسات مجموعة دراسة السي أم أيه .جمعنا البيانات
وسنبدأ بجلسات الدراسة قريبا.

في نوفمبر  /تشرين الثاني ،نظم الفرع المحلي بالتعاون مع
فرع الطالب المحلي لألي أم أيه ) (IMAفي الجامعة
األمريكية في الشارقة ) -(AUSاإلمارات العربية المتحدة
ثالث فعاليات (حيه) في الحرم الجامعي .أولها كانت جلسة
توعوية عن األي أم أيه ) (IMAوشهادة المحاسب اﻹداري
المعتمد 12) CMA-نوفمبر  /تشرين الثاني) ،دعا فيها
الفرع المحلي المحاسبين اﻹداريين المعتمدين الجدد مرة
أخرى لالعتراف بإنجازهم ،وكانت الفعالية الثانية لمشاركة
األعضاء في سباق تتابع السرطان ( 00-02نوفمبر /
تشرين الثاني) ،ثم جاءت الفعالية الثالثة واألخيرة لهذا
الشهر لمجموعة دراسة السي أم أيه )01) (CMA
نوفمبر  /تشرين الثاني) .وكالمعتاد ،كان جميع المشاركين
متحمسين جدا واستفادوا من المشاركة بالمعرفة ،كما
عززت الفعاليات من التشبيك بين األعضاء.

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  0110إلى معهد المحاسبين
اإلداريين ( .)IMAواآلن ،نحن نشير باسمنا لدورنا
الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين
وأصحاب المهن المالية ،ونعرف اختصارا بآي أم
أيه (.(IMA
آي أم أيه ) (IMAفرع محلي دبي-ﺇ ع م:
http://dubai.imanet.org
هو الفرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين
وأصحاب المهن المالية اآلي أم أيه ( )IMAفي دبي
واإلمارات الشمالية ،فيه أكثر من  7011عضو،
وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر عنه هذه
الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين وفيها محتويات
مختارة عن الفرع المحلي.

أطيب األماني،
عبد الرحيم

المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
سيأتي المزيد قريباً...

مجلس الفرع المحلي
الرئيس :عبد الرحيم غالمCMA ،
نواب الرئيس
لألبحا  :هديل نصارCMA ،
للعضوية :غانيش مانداديCMA ،
أمين الخزينة :ستيفن كورتيسCMA ،
أمينة السر :جاياشري كينيCMA ،
مدراء
لشؤون المجتمع :أشوك ميوانيCMA ،
للمتطوعين والفعاليات :فهد هديبCMA ،
رانيا مباركCMA ،
أحمد سجواني

عدد الحضور01 :
عدد ساعات التعليم المهني المستمر )0 :(CPE
ٳشادة” :المعرفة عن هذا أمر جيد ،شكرا ً لكم ”.مجهول

الفعاليات القادمة
منحت حتى اآلن  000111شهادة محاسب ﺇداري
معتمد ) ،(CMAتم الحصول على كل واحدة منها
باالمتحان

اضغط هنا  Click hereللتسجيل أونالين.

http://imamiddleeast.org
الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ ع م
تواصلوا معنا على البريد اﻹلكتروني:
prof_education@imadubaichapter.org

 61كانون األول /ديسمبر :ورشة عمل األخالقيات،
ساعتان من التعليم المهني المستمر)(CPE
مع كريم عبدالحي(CMA ،الرئيس السابق).

آي أم أيه ) (IMAالشرق األوسط:
الرقم المجاني(120) 011 IMA :

التزال مستمرة :جلسات مجموعة دراسة السي أم أيه
)(CMA

مساحة لإلعالن

