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President Message

About IMA®

In September, on 15th and 16th the chap-

Dear Member,

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

IMA's global ad campaign went live in
September. This campaign is designed to
help management accountants seize the
opportunities in a digital age. Please
help us in spreading the word by sharing
the ads on social media. We are challenging all IMA members to get involved
about our campaign and creating greater awareness of the CMA program
around the world. The debut of the campaign was also featured in the latest
Associations Now. Click here to read the
article.

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.

ter board members along with other
members went to Amman– Jordan to
attend the IMA Middle East conference
which was another success for IMA in this
region. Also, the chapter ran two sessions
hosting Brain Hock on 22th and 23th of
September, Dubai Heritage Area and University of Sharjah, consecutively. All
events were engaging, and the attendees
were excited to see more of our activities
happening.

So why do not you join our volunteering
team to work together to get the energy
up!
Best Regards,
Hadeel Nassar

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:

Upcoming Events
On going: CMA Study Group, contact the
president.
27th October, Pwc’s Annual IFRS Update
in a workshop by Gavin Aspden, to register click here

AD
Space

president@imadubaichapter.org

IMA Middle East Conference, 15th September, 2018, in Amman-Jordan, for
contribution being IMA Dubai-UAE
Chapter president 2017-18. Thank you
Jeff for your continuous support, leadership and guidance.

New Discount Program Providers
More to come soon...

IMA Middle East: http://imamiddleeast.org
Toll Free: (971) 800 IMA
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE
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الرسالة اإلخبارية
سبتمبر\أيلول – 8102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،

http://www.imanet.org

أطلقت الحملة اإلعالنية العالمية الخاصة بـاألي.أم.أيه.
في سبتمبر .وقد صممت هذه الحملة لمساعدة المحاسبين
اإلداريين على اغتنام الفرص في عصر رقمي .لذا نرجو
مساعدتنا في نشر الكلمة من خالل المشاركة باإلعالنات
على الشبكات االجتماعية .نحن نتحدى جميع أعضاء
األي.أم.أيه .لالنخراط في حملتنا ولخلق وعي أكبر
لبرنامج السي.أم.أيه في جميع أنحاء العالم .وظهرت
ألول مرة هذه الحملة في
Associations Now
أحد أحدث الجمعيات اآلن .انقر هنا لقراءة المقال.

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( .

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

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

مع أطيب التحيات،

http://dubai.imanet.org

هديل نصار

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.

president@imadubaichapter.org

آي.أم.أيه (IMA) .الشرق األوسط:
http://imamiddleeast.org

المحتويات
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أيضا ،استضاف الفرح (المحلي) براين هوك في  88و80
سبتمبر/أيلول ،وذلك فل من منطقة التراث في دبي وجامعة
الشارقة ،على التوالي .وكانت جميع الفعاليات مشجعة،
والحاضرون متحمسون لرؤية المزيد من أنشطتنا تحدث.

التزال مستمرة :مجموعة دراسة السي.أم.أيه .تواصل مع
الرئيس.
 72أكتوبر\تشرين أول ،تحديث اآلي.أف.أر.أسIFRS .
السنوي في ورشة عمل مع بي.دبليو.سي .أعدها كيفين
سبايدن ،للتسجيل انقر هنا

مؤتمر اآلي.أم.أيه .للشرق األوسط في  01سبتمبر،
 ،8102في عمان-األردن ،وذلك لمساهمتي كرئيس
للفرع (المحلي) لألي.أم.إيه .في دبي -اإلمارات العربية
المتحدة عن الفترة  .02-8107شكرا لجيف الستمراره
في الدعم ،والقيادة ،والتوجيه.

الرقم المجاني(170) 211 IMA :
الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ.ع.م.

في 01و 01من سبتمبر/أيلول ،ذهب أعضاء مجلس الفرع
(المحلي) جانبا ٳلى جنب مع أعضاء آخرين إلى عمان -
األردن لحضور مؤتمر األي.أم.أيه .في الشرق األوسط
الذي كان بمثابة نجاح آخر لألي.أم.أيه .في هذه المنطقة.

الفعاليات القادمة

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

أخبارهذا الشهر

المشاركون الجدد في برنامج الخصومات
سيأتي المزيد قريبا ي

مساحة
لإلعالنات

