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News of the Month

President’s Message

About IMA®

In October the chapter ran a VAT event
(Live) with 5 CPEs by Omaima Khanfar and
Yasir Ali, a CMA from Kaplan Genesis. As
on the 28th of the month, the chapter invited the members again to an event,
where the guest speakers shared the topic
concepts and tips, also the attendees
shared their own experiences and the challenges they have endeavoured. All participants were very excited, and the event has
enhanced the members’ network.

Dear Members,
We are still on the lookout for more
volunteers to join us, so we can expand
and increase the members’ satisfaction.
I encourage those interested to volunteer to drop an email or initiate dialogue
with the board members.
We have initiated efforts to run specially
scoped paid events in order to test the
appetite of our members. Such events
are being offered at heavily discounted
prices as compared to the associated
cost and on a pure non-profit basis motive. Depending on the outcomes, we
will continue to alter our strategy to
deliver best possible outcomes.
With many thanks

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

Abdur Rahim

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.

New Discount Program Providers
Number of attendees: 102
CPE offered: 5
Testimonial ”Both sessions were very nice
and the speakers were engaging and explained very well the topics.” Anon

More to Come Soon…
Call for Volunteer
A volunteer is wanted to compare the
old website to the new one in order
alert of the missing parts.

25 November: Mindfulness based resilience promotion: A workshop (3 CPEs) by
The Mind Centre. Click here to register
online.

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

Chapter Board
President: Abdul-Rahim Ghulam, CMA
Vice-Presidents (VP)
Research: Hadeel Nassar, CMA
Membership: Ganesh Mandadi, CMA
Treasurer: Stephen Curtis, CMA
Secretary: Jayashree Keni, CMA
Directors
Community Affairs: Ashok Mewani, CMA
Volunteers & Events: Fahid Hdaib, CMA
Rania Moubarak, CMA
Ahmed Sajwani
IMA Middle East: http://imamiddleeast.org

Upcoming Events
On going: CMA Study Group Sessions

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.

Toll Free: (971) 800 IMA

Ad Space

Location: Knowledge Village, Dubai, UAE
Contact us at email:
prof_education@imadubaichapter.org

الرسالة اإلخبارية
أكتوبر/تشرين األول 7102 -
عربي/إنجليزي

عن اآلي أم أيه )®(IMA

رسالة الرئيس

أخبار هذا الشهر

آي أم أيه ) (IMAالعالمي:

األعضاء األعزاء،

http://www.imanet.org

النزال نبحث عن المزيد من المتطوعين لالنضمام إلينا،
وذلك لكي نتوسع ويزيد رضا األعضاء .أشجع أولئك
المهتمين بالتطوع على إرسال بريد إلكتروني أو
التحدث مع أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

نظم الفرع المحلي في أكتوبر  /تشرين األول فعالية حية
عن ضريبة القيمة المضافة بخمس ساعات تعليم مهني
مستمر ،مع كل من أميمة خنفر وياسر علي )، (CMA
وهو محاسب ﺇداري معتمد من كابالن جينيسيس.

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  0110إلى معهد المحاسبين
اإلداريين ( .)IMAواآلن ،نحن نشير باسمنا لدورنا
الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين
وأصحاب المهن المالية ،ونعرف اختصارا بآي أم
أيه (.(IMA
آي أم أيه ) (IMAفرع محلي دبي-ﺇ ع م:
http://dubai.imanet.org
هو الفرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين
وأصحاب المهن المالية اآلي أم أيه ( )IMAفي دبي
واإلمارات الشمالية ،فيه أكثر من  7011عضو،
وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر عنه هذه
الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين وفيها محتويات
مختارة عن الفرع المحلي.
مجلس الفرع المحلي

كذلك بادرنا بجهود ال يستهان بها في إدارة فعاليات
مدفوعة (غير مجانية) أعدت خصيصا من أجل اختبار
رغبات أعضائنا .وتعرض هذه الفعاليات بأسعار
مخفضة جدا ً مقارنة بالتكاليف المتعلقة بها وكل ذلك
بناءاً على أهدافنا الغير ربحية .وبحسب النتائج،
سنستمر في تغيير استراتيجيتنا لتحقيق أفضل ما يمكن.
مع الشكر الجزيل،
عبد الرحيم

سيأتي المزيد قريباً...

دعوة للتطوع
مطلوب متطوع لمقارنة الموقع القديم بالجديد
وفي حال وجد جزء مفقود عليه تنبيه الشخص
المعني.

الفعاليات القادمة

آي أم أيه ) (IMAالشرق األوسط:
http://imamiddleeast.org
الرقم المجاني(120) 011 IMA :
تواصلوا معنا على البريد اﻹلكتروني:
prof_education@imadubaichapter.org

عدد الحضور017 :
عدد ساعات التعليم المهني المستمر )5 :(CPE
ٳشادة” :كانت كال الجلستان لطيفتان جدا وشجع المتحدثون
المشاركة كما شرحوا الموضوع بطريقة جيدة جدا”.
مجهول

المشاركون الجدد في برنامج الخصومات

الرئيس :عبد الرحيم غالمCMA ،
نواب الرئيس
للبحث :هديل نصارCMA ،
للعضوية :غانيش مانداديCMA ،
أمين الخزينة :ستيفن كورتيسCMA ،
أمينة السر :جاياشري كينيCMA ،
مدراء
لشؤون المجتمع :أشوك ميوانيCMA ،
للمتطوعين والفعاليات :فهد هديبCMA ،
رانيا مباركCMA ،
أحمد سجواني

الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ ع م

ففي  70من الشهر ،دعا الفرع المحلي أعضائه مرة أخرى
إلى فعالية تبادل المتحدثون الضيوف المفاهيم والنصائح
فيها مع الحضور ،ثم شارك الحضور بتجاربهم الخاصة
والتحديات التي عاصروها .وكان كافة المشاركين
متحمسين جدا ،كما عززت هذه الفعالية التشبيك بين
األعضاء.

مساحة لإلعالن

التزال قائمة :جلسات مجموعة دراسة السي أم أيه
)(CMA
 55تشرين الثاني  /نوفمبر :الترويج للمرونه التي أساسها
الحضور الذهني :ورشة عمل ( 0ساعات من التعليم المهني
المستمر) من ذا مايند سنتر.
اضغط هنا للتسجيل أونالين.

