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News of the Month

President Message

About IMA®

In August, the Emirates Red Crescent

Dear Member,

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

The Campus Influencer program is to
train our members so that they can
reach out to local colleges and universities to make presentations about career
paths in management accounting, the
CMA certification and benefits of IMA
membership. We need volunteers who
are:

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.

(ERC) has announced the launch of a nationwide fund-raising campaign, coinciding with the Arafat Day, to
help people affected by the flash floods in
the Indian state of Kerala. This devastating
floods due to heavy rains in Kerala have
Badly affected Human life, leaving a Million Homeless and 400+ Loss of life.

Hence, the chapter board on behalf of the

•
•

members, approved to donate AED 5000

•

to HELP Kerala as part of the chapter’s

•

community services.

Enthusiastic
Have a desire to help and support
students
Comfortable making outreach to
colleges and universities
Can commit to making one or more
presentations on campus per year

A copy of Power Point presentation and
a recorded training (webinar) can be
shared with you for this purpose. Please
let us know if you have any questions
and if you’d like to join our team.
So why do not you join our volunteering
team to work together to get the energy
up!

Upcoming Events
On going: For CMA Study Group
WhatsApp Tamil on 0504794760

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

15-16 September, IMA Middle East Conference in Amman-Jordan.

president@imadubaichapter.org

22-23 September, Brian Hock event on
professional certifications.

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

AD
Space

Content
New Discount Program Providers
More to come soon...
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الرسالة اإلخبارية
أغسطس\آب – 8102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

أخبارهذا الشهر

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،

http://www.imanet.org

أعد برنامج المؤثر في الحرم الجامعي لتدريب أعضائنا
ليصبحوا قادرين على التواصل مع الجامعات والكليات
المحلية لتقديم العروض التقديمية عن المسارات الوظيفية
في المحاسبة اإلدارية ،وشهادة المحاسب اإلداري
المعتمد ،ومزايا عضوية معهد المحاسبين اإلداريين.

أعلن الهالل األحمر اإلماراتي عن إطالق حملة لجمع
التبرعات في كل اإلمارات في شهر أغسطس وذلك
بالتزامن مع وقفة عرفات ،وتهدف الحملة لمساعدة
األشخاص المتضررين من الفيضانات في والية كيراال
الهندية .ونتجت تلك الفيضانات المدمرة عن األمطار
الغزيرة في والية كيراال وأثرت تأثيرا سلبيا على حياة
الناس هناك ،وخلفت ماليين المشردين كما فقد 011
شخص حياتهم.

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( .
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 8011
عضو ،وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر
عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين وذات
محتويات مختارة عن الفرع (المحلي) وأفرعه
(المحلية) للطالب.
مجلس الفرع (المحلي)
صارCMA ،
الرئيس :هديل ن ّ
نائب الرئيس :أشوك موانيCMA ،
أمين الخزينة :ستيفن كورتيسCMA ،
أمين السر :جاياشري كينيCMA ،
البريد اﻹلكتروني للرسالة اﻹخبارية:

لذا نحتاج لمتطوعين ممن هم:
•

متحمسين

•

لديهم الرغبة في مساعدة ودعم الطالب

•

يمكنهم التواصل مع الكليات والجامعات بأريحية

•

يمكنهم االلتزام بعمل عرض تقديمي واحد على
األقل أو اكثر خالل السنة في الحرم الجامعي

لذلك ،وافق مجلس إدارة الفرع (المحلي) لمعهد المحاسبين
اإلداريين وبالنيابة عن أعضاء الفرع (المحلي) على التبرع
بمبلغ  0111درهم للمساهمة في حملة كيراال كجزء من
دور الفرع (المحلي) في خدمة المجتمع.

ولهذا الغرض سنشاركك بنسخة من العرض التقديمي
ببرنامج الباور بوينت مع درس تدريبي على االنترنت
(ويبينار) .يرجى التواصل معنا في حالة وجود أي
استفسارات أو أسئلة أو إذا كنت ترغب باالنضمام إلى
فريق عملنا.
لما ال تنضم إلى فريق عملنا التطوعي لنعمل معا على
تصعيد طاقاتنا!
مع أطيب التحيات،
هديل نصار

الفعاليات القادمة
التزال مستمرة :مجموعة دراسة السي.أم.أيه .ارسل واتس
آب لتاميل على 1010710761
 51-51سبتمبر\أيلول ،مؤتمر معهد المحاسبين اإلداريين
في الشرق األوسط في عمان-األردن.
 22-22سبتمبر\أيلول ،فعالية براين هوك عن الشهادات
المهنية.

president@imadubaichapter.org

مساحة
لإلعالنات

آي.أم.أيه (IMA) .الشرق األوسط:
http://imamiddleeast.org
الرقم المجاني(170) 211 IMA :
الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ.ع.م.
المحتويات
الرسالة اإلخبارية إنجليزي.................صفحة 0
الرسالة اإلخبارية عربي....................صفحة 8

المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
سيأتي المزيد قريبا ي

