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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 April, the chapter board members were 
too engaged with chapter’s annual trans-
mittal, which needs to be reported to IMA 
Global.  
The chapter board with great pleasure 
announces Jayashree Keni as the chapter’s 
Exemplary Volunteer for IMA 2017-18 
term. She as a board member (Secretary) 
helped in many areas diligently, and toler-
ated pressure at many events, specially  
when targeted number of volunteers was 
not met . 
 
 

Thank You Jayashree  
 

Upcoming Events 
On going: For CMA Study Group 

WhatsApp 0504794760   

6-9 May, the chapter sponsored 50% of 
the fees for IIA International Conference 
in Dubai.      
 

  

 

President Message 

Dear Member,    
 
Keeping in mind IMA’s core principle, 
the chapter board has approved a new 
scheme for the 2018-19 Monthly Event. 
Following are the conditions for con-
ducting the events on monthly basis:  
1. Every month, a minimum of 4 mem-
bers must apply to deliver a presenta-
tion, topic subject to board approval. 
The topic should be presented in 50 
minutes including 10 minutes Q&A. 
2. Minimum of another 4 volunteers 
should apply to organize the event in 
areas such as registration, catering/
supplies, media and technical support.  
3. Total 8 volunteers should be regis-
tered online here, minimum 30 days 
ahead of the event date. 
4. Otherwise the board will need to can-
cel the event for lack of volunteers. 
 
Let us start getting the energy up! 
 
Best Regards, 
Hadeel Nassar 

 
New Discount Program Providers 

More to Come… 

IMA celebrating 2018 National Volun-
teer Week ... 

Put your ad here! 

http://imamiddleeast.org/
https://docs.google.com/forms/d/1BTeREqUdiMWzanBAENqhcf8as88wWBMrMvLe0uljAgU/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/


 

 الرسالة اإلخبارية
8102 –أبريل\نيسان   

  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 باآلي.أم. 

 ). IMAأيه. )

 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 

فيها عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين و

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
 

ي أبريل/نيسان، ان
 
(  شغلف أعضاء مجلس الفرع )المحلي

( وهي  ي العمل عل اإلحالة السنوية للفرع )المحلي
 
 ف
ً
جدا

 مهمة تحتاج لتقديم تقرير لآلي.أم.أيه. العالمية. 

 
ي   ( ببالغ الرسور أن جايرسر ويعلن مجلس الفرع )المحلي

ي هي 
ة  المتطوع المثالي كين  ( عن فتر -18للفرع )المحلي

2017  ) ي المجلس )سكرتتر
 
لآلي.أم.أيه. وهي كعضو ف

ي كثتر من المهام بجد، وتسامح رغم ضغط 
 
ساعدت ف

ال سيما عند عدم استيفاء العدد العديد من الفعاليات،  
 . المستهدف من المتطوعير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شكرا لك جايشري

 

 الفعاليات القادمة

.أم.أيه.  التزال مستمرة: لجلسات مجموعة دراسة السي

  0504794760ارسل واتس آب عل 

( : مايو 6-9 % من رسوم المؤتمر 50رىع الفرع )المحلي

 . ي ي دب 
 
 الدولي لآلي.أي.أيه. ف

 ونالين. أللتسجيل  اضغط هنا

 الرئيسنائب رسالة 
 

 عزيزي العضو،
ي االعتبار المبدأ األساسي لآلي.أم.أيه.،  

 
بعد األخذ ف

( عل خطة جديدة للفعاليات  وافق الفرع )المحلي
ي 
 
 . 2018-19الشهرية ف

 
وط إقامة الفعاليات عل أساس شهري:   ما يلي شر

ي كل شهر يجب أن يتقدم -1
 
أعضاء كحد أدب  - 4ف

ي موضوع يوافق عليه 
 
ليقدم كل منهم عرض تقديمي ف

ي 
 
ي أن يطرح الموضوع ف

دقيقة  50المجلس. وينبغ 
 دقائق لألسئلة واألجوبة.  10متضمنة 

ي أن يتقدم كحد أدب  -2
متطوعير  آخرين لتنظيم  4ينبغ 

ب/  ي أمور مثل التسجيل، األكل والرسر
 
الفعالية ف

 . ي
 التوريدات، اإلعالم و الدعم الفن 

ي أن يسجل أونالين -3
،   8ما مجموعه  هنا ينبغ  متطوعير 

 قبل تاري    خ الفعالية.  30كحد أدب  
ً
 يوما

وإال سيحتاج المجلس إللغاء الفعالية لعدم وجود -4
 .  متطوعير 

 فلنبدأ بتصعيد طاقاتنا! 
 

 ، ي
 مع خالص تحيابر

 هديل نصار

 
 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا

 سيأتي المزيد قريباً...

 

 

تحتفل األي.أم.أيه بأسبوع التطوع الوطني 
8102... 

 

إعالنك هنا! ضع   

http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
https://docs.google.com/forms/d/1BTeREqUdiMWzanBAENqhcf8as88wWBMrMvLe0uljAgU/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/

