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News of the Month

President Message

About IMA®

In July, the chapter ran the following three
CPE learning sessions in Dubai:
1. UAE VAT Laws by Venkatesan
Swaminathan
2. Management Accounting Competencies by Hadeel Nassar
3. Trade Finance Overview by Amr Essam
All participants were very excited and
benefited from the shared knowledge, as
well as the event has enhanced the members’ network.
Total CPE/s offered: 4
Total number of days: 1
Total attendee: 47
Venue: Architectural Heritage Department
Testimonial: are welcome via the chapter’s
social media

Dear Member,

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

The chapter has the IMA Ethics Workshop material to share with the volunteer workshop facilitator, a workshop
should not exceed 25 attendees with
one facilitator to ensure quality learning
experience.

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.

As most of you are aware, the online
registrations we receive for the chapter’s monthly meeting and event exceeds the number of the volunteers we
have to run this event. However, to
make the volunteer speaker experience
even more rewarding, the best three
speakers for this term, based on audience evaluation will receive IMA CPE
Package (worth USD$100) as Thank You
gift.
So why do not you join our volunteering
team to work together to get the energy
up!
Best Regards,
Hadeel Nassar

New Discount Program Providers
KL SHEYEI FOODS is giving 10% for our
members, see website for details.

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

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

18 August, the chapter’s members
monthly meeting and event.

KL SHEYEI FOODS Call: 0566009963

IMA Dubai-UAE Chapter: http://dubai.imanet.org

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

The Institute of Management Accountants has a membership that
looks a lot different than it did 100
years ago. Thanks to global expansion, IMA grew to reach a historic
milestone—100,000 members.
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الرسالة اإلخبارية
يوليو\تموز – 8102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،
حصل الفرع (المحلي) على مادة ورشة-عمل األخالقيات
من اآلي.أم.أيه .لمشاركة المتطوعين بها لتسيير هذه
الورشة ،وينبغي أن ال يتجاوز عدد الحضور مع الميسر
الواحد في ورشة العمل أكثر من  85لضمان جودة
تجربة التعليم.

http://www.imanet.org
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( .

وكما يعلم معظمكم ،يتجاوز عدد المسجلين اللذين نستقبل
تسجيالتهم أونالين لالجتماع والفعالية التي يعقدها الفرع
(المحلي) شهريا عدد المتطوعين لدينا إلدارة تلك
الفعالية .لذا ،ولجعل تجربة المتطوع المتكلم مجزية أكثر،
سيتلقى أفضل ثالثة متكلمين خالل هذه الفترة ،وعلى
أساس تقييم الحضور ،حزمة اآلي.أم.أيه .للتعليم المهني
المستمر (بقيمة  011دوالر أمريكي) كهدية "شكرا ً لك".

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

لذلك لما ال تنضم إلى فريق عملنا التطوعي لنعمل معا
على تصعيد طاقاتنا!

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.

مع أطيب التحيات،

http://dubai.imanet.org

أخبارهذا الشهر
في يوليو /تموز ،نظم الفرع (المحلي) ثالث جلسات للتعليم
المهني المستمر في دبي كما يلي:
 .0قوانين اإلمارات العربية المتحدة في ضريبة القيمة
المضافة مع فنكات سوانستروم
 .8كفاءات المحاسبة اإلدارية مع هديل نصار
 .0نظرة عامة في تمويل التجارة مع عمرو عصام
وكان كافة المشاركين متحمسين جدا واستفادوا من
المشاركة بالمعرفة ،كما عززت هذه الفعالية التشبيك بين
األعضاء.
مجموع ساعات التعليم المهني المستمر المقدمة4 :
مجموع عدد األيام0 :
مجموع الحضور47 :
المكان :إدارة التراث المعماري
إشادة :نحن نرحب بها عبر الوسائط االجتماعية للفرع
(المحلي)

هديل نصار
المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
يقدم كل شيء للمأكوالت خصم  %01ألعضائنا ،انظر
موقع-الشبكة للتفاصيل.

مجلس الفرع (المحلي)
الفعاليات القادمة

صارCMA ،
الرئيس :هديل ن ّ
نائب الرئيس :أشوك موانيCMA ،
أمين الخزينة :ستيفن كورتيسCMA ،
أمين السر :جاياشري كينيCMA ،
البريد اﻹلكتروني للرسالة اﻹخبارية:

التزال مستمرة :مجموعة دراسة السي.أم.أيه .ارسل واتس
آب لتاميل على 1514714761
 81أغسطس\آب ،االجتماع والفعالية الشهرية ألعضاء
الفرع (المحلي).

president@imadubaichapter.org

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

تبدو عضوية معهد المحاسبين اإلداريين اآلن مختلفة
كثيرا عما كانت عليه قبل  811سنة .شكرا للتوسع
العالمي ،على نمو اآلي.أم.أيه .الذي حقق معلما تاريخيا
بوصول المعهد  811111 -عضو.

الرسالة اإلخبارية عربي....................صفحة 8
كل شيء للمأكوالت اتصل على1566119963 :

