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 *صديقيحممد جناة اهللا 

 رضوان أمحد فالحى: ترمجة
 

 
 االقتصاديوالتحليل  ة عن تاريخ الفكرحمل
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 كتاب اخلراج


























                                            


 
 





 



 



 







 




 

 اخلراجنسب 






 




 








                                            

 
 
 
 



 




 











 





 

 








 

                                            
 
حممد ضياء الدين الريساخلامس

 
حممد ضياء الدين الريس 
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  أبو يوسـف
 

 
 
 
أبو يوسف  



 


 

 املقامسة خبراج الوظيفة مقارنة خراج





 


 




 






















 








 










 
















                                            
 
 
 



 


 











 











 

                                            
 
 



 

  يوسفاقتراحات أيب


 





















 





 

                                            
حممد ضياء الدين الريس
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 مبادئ عامة عن التوظيفات املالية





 




 





 





 







                                            
أبو يوسف 
أبو يوسف 
أبو يوسف 
 
 
 
 



 




 





 




 

 سعر الطعام وعرضه



 





 








                                            

 
 
 



 








 











 




 








 

                                            
شومبيتر 
شومبيتر

 شومبيتر
 
 عبدالرمحن ابن خلدون

 



 

 التنمية عحتمل الدولة لتكاليف مشاري





 





 





 













 

                                            
 
 
 
 
 
 



 




 





 





 





 







 




 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


 


 


 


 




 



 


 






 


 

                                            


 
 



 
























 





 







 



 

 نتيجة











 







 










 






 



 

 املراجع العربية
 أبو عبيد، القاسم بن سالم

 يوسفأبو 
أبو يوسف

 ، حممد ضياء الدينالريس
 . اصطالحات الفنونكشاف

 .دائرة املعارف اإلسالمية

 األجنبيةراجع امل
ي، جوزيف أمشبيتر


