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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. 

Chapter Board  

President: Abdul-Rahim Ghulam, CMA  

Vice-President (VP): Hadeel Nassar, CMA 

Treasurer: Stephen Curtis, CMA 

Secretary: Jayashree Keni, CMA 

Newsletter email: 

prof_education@imadubaichapter.org 

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

 

 

 

 

News of the Month 

In January, the chapter ran four CPE learn-
ing sessions at PwC’s Academy premises 
in Dubai:  
1. Modeling a Capital Budget and Risk 

using Excel by Arun Babbar 
2. Leaving a Sustainable Leadership Leg-

acy by Grant Crawford  
3. Memory Techniques by Arun Babbar 
4. Strategic Budgeting and Controls by 

Tamil Selvan Ramadoss  
All participants were very excited and 
benefited from the shared knowledge, as 
well as the event has enhanced the mem-
bers’ network.  

Number of attendees: 100 

CPE offered: 6 

Testimonial: ”The event was very good 

and well organized. The speakers were 

very knowledgeable and the time man-

agement for the event was superbly 

done” Anon 

 

Upcoming Events 
On going: CMA Study Group Sessions   

TBD February: Blockchain by a speaker 

from IBM. 

 

Click here to register online.  

 

  

 

President’s Message 

Dear Valued Members,    
 
On behalf of IMA and Dubai-UAE Chap-
ter Board, I hope you have a prosperous 
year ahead. As a part of ongoing efforts 
to engage members and provide them 
with leadership opportunities, the IMA 
carries out an annual outreach cam-
paign. Accordingly, in the month of Feb, 
IMA Global will be sending out commu-
nications to see if members would be 
interested in serving the local chapter 
board for the upcoming term 
2018/2019. With this months news-
letter, I would really like for all my col-
leagues to watch out for the announce-
ments and encourage you all to put 
forth your nominations for upcoming 
volunteering and leadership positions to 
serve the IMA Community in Dubai. 
 
My very best regards, 
 Abdur Rahim 

 
New Discount Program Providers 
More to Come… 
 

A photo from the VAT training, which 

the chapter supported on January 26, 

2018. Put your ad here! 

http://imamiddleeast.org/
http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/


 

 الرسالة اإلخبارية
8102 –/كانون الثانييناير  

  عربي/إنجليزي 

 (®IMA)أم.أيه. .عن اآلي
 

 : عالميةال (IMA)اآلي.أم.أيه. 

http://www.imanet.org 

 0101نيويورك، عام  -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 

باسمنا لدورنا  اآلن، نحن نشير(. وIMAاإلداريين )

الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين 

وأصحاب المهن المالية، ونعرف اختصارا باآلي.أم. 

 ). IMAأيه. )

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

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 

فيها عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين و

  .الفرع )المحلي(عن  محتويات مختارة

 محلي( المجلس الفرع )

 CMAعبد الرحيم غالم، الرئيس: 

 CMAهديل نصار، نائب الرئيس: 
  CMAستيفن كورتيس،أمين الخزينة: 

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

prof_education@imadubaichapter.org 

 
 الشرق األوسط:  (IMA)آي.أم.أيه. 

http://imamiddleeast.org 

 ) IMA 211 )170الرقم المجاني: 

 ع.م.إ.الموقع: قرية المعرفة، دبي، 

 

 

 

 

 أخبار هذا الشهر
 

في يناير / كانون الثاني، نظم الفرع )المحلي( أربع جلسات 

للتعليم في مقر أكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز 

(PwC) في دبي: 

 

نمذجة موازنة رأسمال والمخاطر باستخدام اإلكسيل  .0

 مع أرون بابار

 ترك قيادة متأصلة ومستدامة مع جرانت كروفورد .8

 تقنيات الذاكرة مع أرون بابار .0

الموازنة االستراتيجية والضوابط مع تاميل سيلفان  .4

 رامادوس

وكان جميع المشاركين متحمسين جدا واستفادوا من 

المشاركة بالمعرفة، كما عززت الفعالية من التشبيك بين 

 األعضاء.

 011عدد الحضور: 

    6: (CPE)عدد ساعات التعليم المهني المستمر 

كانت الفعالية جيدة جداً ومنظمة تنظيماً جيدا.      ”: شادةٳ

والمتحدثون على دراية جيدة، و إدارة الوقت لهذه الفاعلية 

 مجهول”. ! رائعةكانت 
 

 الفعاليات القادمة
 جلسات مجموعة دراسة السي.أم.أيه.  التزال مستمرة:

)(CMA 

سلسلة الكتل أو ما : شباطلم يحدد التاريخ بعد في فبراير/
  .(IBM)يعرف بالبلوك تشين مع متحدث من اآلي.بي.أم 

 ونالين. أللتسجيل  اضغط هنا

 

 رسالة الرئيس
 

 األعضاء األعزاء الكرام،

ومجلس إدارة الفرع  (IMA)نيابة عن اآلي.أم.أيه. 

  .إ.ع.م.، أتمنى لكم سنة مزدهرة-)المحلي( في دبي

تستمر الرابطة في حملتها كجزء من الجهود الرامية 

إلشراك األعضاء بفرص قيادية، وهي تنفذها سنوياً من 

خالل التواصل مع األعضاء. ووفقا لذلك، وفي شهر 

فبراير، سترسل اآلي.أم.أيه. العالمية رسائالً لمعرفة ما 

إذا كان األعضاء يرغبون في خدمة مجلس الفرع 

وبواسطة هذه  .8102/8101)المحلي( للفترة المقبلة 

الرسالة اإلخبارية لهذا الشهر، حقاً أود من جميع زمالئي 

متابعة تلك الرسائل وأشجع الجميع على ترشيح أنفسهم 

لمنصب تطوعي وقيادي عن الفترة القادمة لخدمة مجتمع 

 .اآلي.أم.أيه في دبي

 

 مع أطيب التحيات،

 عبد الرحيم

 
 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا

 سيأتي المزيد قريباً...

 

هذه الصورة من التدريب على ضريبة القيمة المضافة، 

يناير\كانون الثاني  86الفرع )المحلي(، في  ذ دعمهإ

8102 

 

 

 

إعالنك هنا! ضع   

http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/

