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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. 

Chapter Board  

President: Abdul-Rahim Ghulam, CMA  

Vice-President (VP): Hadeel Nassar, CMA 

Treasurer: Stephen Curtis, CMA 

Secretary: Jayashree Keni, CMA 

Newsletter email: 

prof_education@imadubaichapter.org 

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

 

 

News of the Month 

In December, the chapter ran Ethics work-
shop at the Falcon Center in Dubai-
Meydan, using the IMA ethics group train-
ing material. Thankfully, Karim Abd-Elhay 

who is a CMA 
and CFM 
could facili-
tate the 
chapter’s 
ethics event 
for the fourth 
time in row, 
all partici-
pants were 
very excited 
and benefited 
from the 
shared 
knowledge, 
as well as the 
events have 

enhanced the members’ network.  
Number of attendees: 75 

CPE offered: 2 

Testimonial: ”Perhaps the groupings dur-

ing the activity. I think, It could have been 

better if we were grouped by not more 

than 7 (in that case). And IMA officers/

volunteers will help in the spreading. 

Thanks for asking! And overall, thank you. 

Indeed a success!” Anon 

Upcoming Events 
On going: CMA Study Group Sessions   

20 January: IMA-Pwc Academy Event (6 

CPEs) by number of speakers. 

Click here to register online.  

President’s Message 

Dear Members, 
Season’s Greetings and wishing you all a 
happy and prosperous new year! 
I would like to take this opportunity to 
thank our chapter board members for 
their time, effort and contributions to 
the chapter activities conducted in 2017. 
Simultaneously, I would like to thank 
our members for attending the monthly 
events and providing their continuous 
feedback through various channels. 
Be sure to attend our annual PwC event 
where you can earn up to 6 CPEs . 
At last but surely not the least, would 
like to reiterate our call for volunteers to 
support the chapter activities on an on-
going basis and if you are interested 
please drop us an email at communica-
tions@imadubaichapter.org  
Best wishes,  

Abdur Rahim 

New Discount Program Providers 
More to Come… 
 

A photo from the short walk/jog the 

members had before the ethics event. 

Put your ad here! 

http://imamiddleeast.org/
http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
mailto:communications@imadubaichapter.org
mailto:communications@imadubaichapter.org
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/


 

 الرسالة اإلخبارية
7102 -/كانون األول ديسمبر  

  عربي/إنجليزي 

 (®IMA)عن اآلي أم أيه 
 

 : عالميا   (IMA)اآلي أم أيه 

http://www.imanet.org 

 0101نيويورك، عام  -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 

باسمنا لدورنا  اآلن، نحن نشير(. وIMAاإلداريين )

الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين 

وأصحاب المهن المالية، ونعرف اختصارا باآلي أم 

 ). IMAأيه )

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

http://dubai.imanet.org 

فرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين هو ال

( في دبي IMAوأصحاب المهن المالية اآلي أم أيه )

عضو،  7011واإلمارات الشمالية، فيه أكثر من 

وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر عنه هذه 

فيها محتويات الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين و

  .الفرع )المحلي(عن  مختارة

 محلي( المجلس الفرع )
 

 CMAعبد الرحيم غالم، الرئيس: 

 CMAهديل نصار، نائب الرئيس: 
  CMAستيفن كورتيس،أمين الخزينة: 
 CMAجاياشري كيني، أمينة السر: 

 خبارية:إللكتروني للرسالة اإلالبريد ا

prof_education@imadubaichapter.org 

 
 الشرق األوسط:  (IMA)آي أم أيه 

http://imamiddleeast.org 

 ) IMA 011 )120الرقم المجاني: 

 ع مإ الموقع: قرية المعرفة، دبي، 

 

 

 

 

 أخبار هذا الشهر
 

ول، نظم الفرع )المحلي( ورشة عمل األفي ديسمبر/ كانون 

ميدان، وذلك  -عن األخالقيات في مركز الصقور في دبي 

باستخدام مادة التدريب 

على األخالقيات 

للمجموعات من اآلي أم 

أيه. ومشكوراً، تمكن 

كريم عبد الحي وهو 

سي أم أيه و سي أف أم 

من تسهيل فعالية 

األخالقيات للفرع 

المحلي وذلك للمرة 

الرابعة على التوالي، 

وكان جميع المشاركين 

متحمسين جدا واستفادوا 

من المشاركة بالمعرفة، 

كما عززت الفعالية من 

 التشبيك بين األعضاء.

 27عدد الحضور: 

    7: (CPE)عدد ساعات التعليم المهني المستمر 

أعتقد المجموعات خالل النشاط، كان يمكن أن ”: شادةٳ

أو أقل  2تكون أفضل لو كانت جمعت في كل مجموعة 

حينها سيساعد المسؤولون/المتطوعون في  .)في هذه الحالة(

في  .وعموما، شكرا لكم  !شكرا على السؤال توزيعها.

 مجهول”. !الواقع نجاح
 

 الفعاليات القادمة
 جلسات مجموعة دراسة السي أم أيه  التزال مستمرة:

)(CMA 

: فعالية اآلي أم أيه وأكاديمية البي كانون الثانييناير/ 02
 ). (CPEساعات من التعليم المهني المستمر 6، دبليو سي

 ونالين. أللتسجيل  اضغط هنا

 

 رسالة الرئيس
 

 ،األعزاءاألعضاء 

تهانينا الموسمية وأتمنى لكم جميعا سنة جديدة سعيدة 

ومزدهرة ! وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع 

أعضاء مجلس الفرع )المحلي( على وقتهم وجهدهم 

ومساهماتهم في األنشطة التي أجراها الفرع )المحلي( في 

. وفي ذات الوقت، أود أن أشكر أعضاءنا 7102عام 

لحضور الفعاليات الشهرية وتقديم المالحظات باستمرار 

 من خالل قنوات مختلفة.

احرصوا على حضور فعاليتنا السنوية مع بي دبليو سي 

ساعات من  6لتتمكنوا من الحصول على ما يصل إلى 

التعليم المهني المستمر. وأخيرا، ولكن بالتأكيد ليس 

آخرا، أود أن أكرر دعوة المتطوعين لدعم أنشطة الفرع 

المحلي على أساس مستمر، وإذا كنت مهتما يرجى 

مراسلتنا على البريد اإللكتروني 

communications@imadubaichapter.org  

 

 أطيب األماني،

 عبد الرحيم

 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا
 سيأتي المزيد قريباً...

صورة األعضاء خالل المشي\الهرولة الذي جرى قبيل 
 فعالية األخالقيات.

 

 

إعالنك هنا! ضع   

http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/

