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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 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 

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

In November, on 3rd the chapter board 

members organized and ran Ethics Work-

shop using IMA group ethics material,  

Misplaced Trust | Devastating Fraud (2 

CPE) by Ahmad Alsbisnati, who is our cer-

tified CMA member. The workshop was 

engaging as usual and the members 

gained the knowledge and update they 

looked forward, the attendees were excit-

ed to see more of our activities happen-

ing. So, stay tuned for more coming 

events!   

 

Upcoming Events 
On going: CMA Study Group, contact the 
president. 
12th January, 3-4 CPEs event by number 

of speakers 

Stay tuned to register online here 

President Message 

Dear Member, 
 
As a successful 2018 comes to an end, 
we want to take this opportunity to wish 
you a happy, healthy holiday and a pros-
perous 2019. We at IMA could not be as 
successful if it weren't for your dedica-
tion and volunteerism. IMA is com-
mitted to empowering our 110,000+ 
members, and those throughout the 
profession- to build stronger careers, 
organizations, and communities and we 
are grateful in knowing that you will be 
a huge part of this journey. May peace, 
joy and happiness be yours during the 
holiday season and throughout the year.  
 
So why do not you join our volunteering 
team to work together to get the energy 
up! 
 
Best Regards, 
Hadeel Nassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
This year, we celebrated the UAE 
National Day at University of Shar-
jah. 
 
New Discount Program Providers 

More to come soon... 

AD 
Space 
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 الرسالة اإلخبارية
8102 –نوفمبر\تشرين ثاني  

  عربي/إنجليزي 

 (®IMA)أم.أيه. .عن اآلي
 

 : عالميةال (IMA)آي.أم.أيه. 

http://www.imanet.org 

 0101عام  نيويورك -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 عام 

باسمنا لدورنا  اآلن، نحن نشير(. وIMAاإلداريين )

الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين 

وأصحاب المهن المالية، ونعرف اختصارا 

 ). IMAباآلي.أم.أيه. )

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

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 

 عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين وذات

الفرع )المحلي( وأفرعهعن  محتويات مختارة

  .)المحلية( للطالب

 محلي( المجلس الفرع )

 CMA، هديل نّصارالرئيس: 
 CMAأشوك مواني، نائب الرئيس: 
  CMAستيفن كورتيس،أمين الخزينة: 

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

president@imadubaichapter.org 

 
 الشرق األوسط:  (IMA)آي.أم.أيه. 

http://imamiddleeast.org 

 ) IMA 211 )170الرقم المجاني: 

 ع.م.إ.الموقع: قرية المعرفة، دبي، 

 
 المحتويات

 0الرسالة اإلخبارية إنجليزي.................صفحة 
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 أخبارهذا الشهر
 

، وذلك في اليوم الثالث من هذا تشرين ثاني/في نوفمبر

الشهر نظم أعضاء مجلس إدارة الفرع )المحلي( ورشة 
عمل عن األخالقيات باستخدام مادة مجموعات أعدتها 

الثقة في غير محلها  |اآلي.أم.أيه. عن األخالقيات
مع  واالحتيال المدمر )ساعتان من التعليم المهني المستمر(
أحمد سبيناتي، سي.أم. أيه.، وهو عضو معتمد لدينا. و 
شارك األعضاء في ورشة العمل كالمعتاد كما اكتسبوا 
المعرفة والتحديثات التي كانوا يتطلعون الكتسابها، مما 
حمس الحضور لرؤية المزيد من أنشطتنا تحدث. لذلك، 

 !ترقبوا المزيد من الفعاليات القادمة

 
 

 

 الفعاليات القادمة

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

ساعات من  4-0،  فعالية ذات ثاني كانونيناير\  21
 التعليم المهني المستمر مع مجموعة من المتحدثين. 

 للتسجيل.  هناأبقي معنا وانقر 

 

 

 الرئيس رسالة
 

 عزيزي العضو،

، أود أن أنتهز هذه الناجح 8102مع اقتراب نهاية عام 
وازدهار  ،تمنى لكم عطلة سعيدة، و بصحةبالالفرصة 
 . 8101في عام 

دون تفانيكم  ما كان لنا تحقيق هذا النجاح في اآلي.أم.أيه.
وتطوعكم. ونحن نلتزم في اآلي.أم.أيه. بتمكين أعضاءنا 

عضوا والذين يعملون  001،111البالغ عددهم أكثر من 
في كافة نواحي المهنة، من بناء وظائف، ومؤسسات، 
ومجتمعات أقوى، ونتمنى أن نعرف أن كنتم ستكونون 

جزءا كبيرا من هذه الرحلة. كما نتمنى لكم السالم، 
والفرح، والسعادة خالل موسم األعياد هذا وعلى مدار 

 .السنة

 

ال تنضم إلى فريق عملنا التطوعي لنعمل معا على فلماذا 

  تصعيد طاقاتنا! 

  
 مع أطيب التحيات،

 هديل نصار

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احتفلنا باليوم الوطني لدولة اإلمارات في هذا العام، 
 العربية المتحدة في جامعة الشارقة

 
 
 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا

 سيأتي المزيد قريباي 

 

 

مساحة 
 لإلعالنات
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