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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 

 
Content 
English Newsletter………………………….Page 1 

Arabic Newsletter…….…………………....Page 2 

  

 

News of the Month 

In May, the chapter board decided to 
sponsor the local and global IMA mem-
bers, to attend the IIA 2018 International 
Conference in Dubai, as the chapter an-
nounced to cover 50% of the registration 
fees.  
Also, the chapter was among the sponsors 
and exhibitors in this special conference, 
as it has a stand for the IMA (see photo).  
Those attended enhanced their 
knowledge, gained CPEs and network with 
other professionals. 

Upcoming Events 
On going: For CMA Study Group 

WhatsApp 0504794760   

On going: CMA Fawazeer Ramadan on 

Facebook  will remain till Ramadan ends 

23 June, the chapter’s monthly event  
with the new scheme in effect.    
Click here to register online.  

President Message 

Dear Member,    
 
Starting from June, the new scheme for 
chapter’s monthly event is in effect.  
I am very pleased to list the following 
benefits of this new scheme for the 
members: 
1. members can seize this as an oppor-

tunity to enhance their presentation 
skills 

2. Certified members who deliver 
presentations at an event receives 
extra CPEs as per IMA policy 

3. Networking among members will be 
enhanced further 

4. Members are now totally free to 
select the topics of their interest  

 
So let us work together to get the ener-
gy up! 
 
Best Regards, 
Hadeel Nassar 

 
New Discount Program Providers 

More to Come soon… 
 
 
 
 

IMA global annual conference is in 
June!  You better not to miss it... Put your ad here! 

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


 

 الرسالة اإلخبارية
8102 –مايو\أيار   

  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 

 عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين ذات

الفرع )المحلي( وأفرعهعن  المحتويات 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 

 8الرسالة اإلخبارية عربي....................صفحة 

 

 أخبار هذا الشهر
 

في مايو/أيار، قرر مجلس الفرع )المحلي( رعاية أعضاء 

اآلي.أم.أيه. محلياً وعالمياً، لحضور المؤتمر الدولي لمعهد 

في دبي، وذلك بإعالن الفرع  8102 المدققين الداخليين

 % من رسوم التسجيل.01)المحلي( تغطية 

 

وأيضا كان الفرع )المحلي( بين الرعاة والعارضين في هذا 

 المؤتمر الهام، وذلك بوجود منصة عرض لآلي.أم.أيه.

 

وعزز أولئك الذين حضروا المؤتمر من معرفتهم، كما 

كسبوا ساعات تعليم مهني مستمر اضافة للتشبيك مع 

 غيرهم من المهنيين.

 الفعاليات القادمة

لجلسات مجموعة دراسة السي.أم.أيه.  التزال مستمرة:
  1014714761ارسل واتس آب على 

   ستبقى فوازير رمضان عن السي.أم.أيه.التزال مستمرة: 
 مستمرة حتى نهاية شهر رمضان 

الفعالية الشهرية للفرع )المحلي( ستعقد : يونيو\حزيران 32
 بتفعيل النظام الجديد.

 ونالين. أللتسجيل  اضغط هنا

 الرئيس رسالة
 

 عزيزي العضو،
 

بدءا من يونيو\حزيران، فُعّل النظام الجديد للفعاليات 

 الشهرية في الفرع المحلي.

ويسرني جدا أن أدرج فوائد النظام الجديد لألعضاء كما 

 يلي:

يستطيع األعضاء أن يغتنموا هذه الفرصة لتعزيز  .0

 مهاراتهم في تقديم العروض 

يمكن لألعضاء من ذوي الشهادة الذين يقدمون  .8

عروضا في الفعاليات أن يحصلوا على المزيد من 

لسياسة ساعات التعليم المهني المستمر وفقاً 

 .اآلي.أم.أيه

 سيعزز التشبيك بين األعضاء أكثر فأكثر .0

سيصبح لدى األعضاء اآلن حرية تامة في اختيار  .4

 المواضيع التي تهمهم

 

 لذا لنعمل معاً على تصعيد طاقاتنا!

 مع أطيب التحيات،
 هديل نصار

 
 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا

 سيأتي المزيد قريباً...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيعقد في يونيو\حزيران المؤتمر السنوي 

العالمي لألي.أم.أيه، من األفضل أن ال 

إعالنك هنا! ضع  تفوتوه...  

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

