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 السيد األستاذ الدكتور رفيق المصري المحترم                  

 المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي                  

 المملكة العربية السعودية                                     

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

مشروع معجم المحاسبة المنشور  فقد توصل المكتب بمالحظاتكم القيمة على
 .في الجزء الثالث من المجلد السابع عشر من مجلة اللسان العربي



إذ يشكركم على إسهامكم المحمود في االرتقاء بإخراج مشروع معجم المحاسبة 
الموحد بالصورة التي تليق بمعجم ليركن إلى الثقة باعتماده وتداوله المحاسبون 

 .معجمالعرب عند تنقيح مشروع ال

وفي الوقت الذي نؤكد استعانة المكتب بمالحظاتكم وما أوردتموه من مراجعات 
محاسبية رشيدة لضبط مفاهيم المعجم ومصطلحاته، نأمل مشاركتكم الشخصية 
. في االجتماعات التي يعقدها المكتب مستقباًل حول المصطلحات المحاسبية

 .وسنشعركم بموعدها ومكان انعقادها في حينه

تنان المكتب وتقديره لجهودكم المشكورة، نرجو أن تتفضلوا بقبول ومع ام
 .خالص تحياته واحترامه

 

 رئيس المكتب

 عبد العزيز بنعبد اهلل

 وتوقيع خاتم

 نسخة إلى األستاذ الدكتور مدير جامعة الملك

 .المملكة العربية السعودية/ جدة –عبد العزيز 

 



 364: الرقم      جامعة الدول العربية                  

 0040جمادى الثانية  12: الرباط في      المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 0980مارس         34                                   مكتب تنسيق التعريب

 

 األستاذ الدكتور رفيق المصري  المحترم              

 ث االقتصاد اإلسالميالمركز العالمي ألبحا              

 10020جدة  – 06200: ب. ص              

 المملكة العربية السعودية              

 

 تحية طيبة وبعد،

بنسخة من الرسالة الموجهة إلى  –لالطالع  –يسعد المكتب موافاتكم رفقته 
إدارتكم الموقرة، تعبيرا عن شكره لما بذلتموه من مساهمة في أعمال لجنة 

معجمي التجارة والمحاسبة، والتي شاركتم فيها بجهد علمي ملحوظ،  متابعة
 .00/3/0980 – 2: خالل اجتماعها في الفترة من

 .وتقبلوا صادق التحية واالعتبار



 مدير اإلدارة

 المهدي الدليري

 خاتم وتوقيع

 

 

 0040جمادى الثانية  08: التاريخ

 334: الرقم

 االقتصاد اإلسالمي المحترمسيادة مدير المركز العالمي ألبحاث 

 المملكة العربية السعودية 10020جدة  06200: ب. ص

 

 تحية طيبة وبعد، 

لجنة متابعة معجمي التجارة "يسعد مكتب تنسيق التعريب وقد انتهى من عقد 
أن يتقدم لمؤسستكم بالشكر الجزيل لترشيحكم األستاذ الدكتور رفيق " والمحاسبة

نجاح العمل بالمعجمالمصري الذي بذل الجهد ال . وافر باإلسهام في إنهاء وا 
وفي انتظار تمكن المكتب من طبع المعجم وتوزيعه، يطمح إلى اعتماد 



لمصطلحه العربي والذي مّر بجميع إجراءات  –بداية من اآلن  –استعمالكم 
 .التوحيد

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير

 مدير اإلدارة

 المهدي الدليري

 


