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News of the Month

President Message

About IMA®

In February, on 2nd the chapter board
organized an event and members’
meeting. There were two sessions one
titled “Black Belt Negotiator” (2CPEs) by
Mr.Tom Flatau and the other one titled
“IFRS 16 and Group Consolidation Reporting Challenges” (2CPEs) by Mr. Zeeshan Umer. 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.

Dear Member,
IMA released: "The Data Analytics
Implementation Journey in Business
and Finance," which is a research report authored by Raef Lawson, Denis
Desroches, and Toby Hatch. This is the
first of three reports on the topic of the
impact of advanced analytics on organizations. Advanced analytics enable organizations to gain insight from data and
to better perform in fiercely competitive
markets. Based on a survey of 170 IMA
members from around the world, this
report examines the extent to which
leading-edge analytics have been implemented by organizations, the business
case for analytics initiatives, and other
issues surrounding implementation. You
better not to miss reading it.

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

Best Regards,
Hadeel Nassar

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

Upcoming events
On going: CMA Study Group, contact
the president.
13 March: 1.5 CPEs live event by ACCA.

president@imadubaichapter.org

Stay tuned to register online here

AD
Space

IMA Middle East: http://imamiddleeast.org
Toll Free: (971) 800 IMA
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE
A photo from 9th Feb chapter’s networking event

New Discount Program Providers
More to come soon...
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الرسالة اإلخبارية
فبراير\شباط – 9102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

أخبار هذا الشهر

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،

http://www.imanet.org

أطلق معهد المحاسبين اﻹداريين" :رحلة تنفيذ تحليالت
البيانات في األعمال التجارية والتمويل "،وهو عبارة عن
تقرير أبحاث كتبه كالً من رالف لوسون ،ودينيس
ديسورشيز ،وتوبي هاتش .وهذا أول تقرير من بين ثالثة
تقارير عن موضوع تأثير التحليالت المتقدمة على
المنظومات.

في الثاني من فبراير ،نظم مجلس إدارة الفرع (المحلي)
فعالية واجتماعا لألعضاء.

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).

وتم ّكن التحليالت المتقدمة المنظومات من اكتساب رؤى
ثاقبة من خالل البيانات وكذلك من خالل تحسين أدائها
في األسواق ضارية التنافس.
عضوا من معهد
استنادا إلى المسح الذي شارك فيه 071
ً
المحاسبين اإلداريين عبر أنحاء العالم ،يتناول هذا التقرير
مدى تنفيذ المنظومات ألحدث التحليالت المتقدمة ،وكذلك
وضعية قطاع األعمال بالنسبة لمبادرات التحليالت
وغيرها من المشكالت المحيطة بعملية التنفيذ.

كانت هناك جلستين واحدة بعنوان "المفاوض بالحزام
األسود" (ساعتان من التدريب المهني المستمر) ألقاها السيد
توم فالتو واألخرى بعنوان "المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية  01وتحديات إعداد التقارير الموحدة
الجماعية" (ساعتان من التدريب المهني المستمر) ألقاها
السيد زيشان عمر.
وزخر الحدث بالكثير من األنشطة كالمعتاد كما نهل
الحضور المعرفة والتحديثات التي تطلعوا إليها ،كما بدا
عليهم الحماس لرؤية المزيد من األنشطة التي نرعاها.
لذلك ،ترقبوا المزيد من الفعاليات القادمة!

فال يفوتك االطالع عليه.
مع أطيب التحيات،
هديل نصار

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

الفعاليات القادمة

president@imadubaichapter.org

التزال مستمرة :لمجموعة دراسة السي.أم.أيه .تواصل مع
الرئيس.

آي.أم.أيه (IMA) .الشرق األوسط:

 31مارس (آذار) ،فعالية ذات  0.1ساعة من التعليم
المهني المستمر ) (CPEبواسطة ).(ACCA

http://imamiddleeast.org

أبقي معنا وانقر هنا للتسجيل.

الرقم المجاني(270) 011 IMA :
الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ.ع.م.

صورة من فعالية التشبيك التي عقدها الفرع (المحلي)
في تاريخ  9فبراير للتواصل مع األعضاء

المحتويات
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المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
سيأتي المزيد قريبا ً

مساحة
لإلعالنات

