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 نظام الفائدة في العصر البابلي القديم

 (*)د. أحالم سعدهللا الطالبي

 تمهيد

عرف العراقيون القدماء التعامل بالفائدة وقد تم التعبير عنها باللغة السوومرةة 

لقوود تبلوووا  وو ا  ibtu(1)وباللغووة اديدةووة بووالطفرتة  وويب     Š MAبووالطق م مووا  

تلفة ود سويطا يوا العصور البوابلا القودةم  النظام وشاع خالل العصوا التااةخية الطخ

الو   شوهد اشترووااا واسوعا لنظوام الطلفيووة الفرتةوةظ ملووذ النظوام الو   ةعفوو  لنوا موود  

التفاوت يا الطستو  ادقتصات  بين يئوة وخخور   تيعو  الوبع  مون مو  ال ا وة 

ظ (2)إلى اديتراض من التجاا ال ةن ياشوا ةقرضون خموالهم إلى اآلخرةن مقابل يوائود

وقد خياتتنا القروض الطفترفة والتا تطثل شسبة يبيرة بوين النصووا الطسوطااةة مون 

التعرف علوى الفائودة الطسوت قة وشسوبتها والروروا القاشوشيوة الطترتبوة عليهواظ وتنتهوا 

القروض عاتة بأسوطاء الروهوت والتوااةع بعود ان تعوم بعو  الروروا اتخور  مات 

 ل   ه القروضظوييطا ةأتا خشطومج لطث (3)العالقة

 شعير بفائدة –يوا         (4))بان(1)يوا(        12

                                            
 يلية اآلتاب /  امعة الطو ل -قسم اآلثاا   -( خستام مساعد * )

 )1( Driver G.R. and Miles J., The Babylonian Laws, Vol. I, Oxford 1955, p. 209. 

  مو ل  ( حطوت  حسين ظا ر  التجااة يا العصر البابلا القدةم  اسالة تيتوااه غير منرواة  يلية اآلتاب2)

 ظ162  ا 1995

 ظ 123  ا 1977( سليطان  عامر  القاشون يا العراق القدةم  مو ل  3)

(4 )
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 )سوتو(4)بان(  1)يوا(         1يائدتها            

 سيعيف

 اةل –من اةم اتت ابن اةقيش 

 استلم عند وق  ال صات

 الرعير ويائدته

 بواابو –سيفيل امام اةلثو 

 سين –امام وات 

 السالح ال  باالسنة )التا اتخل ييها( اةبالبيل 

  (5))لطعبد( اإلله اتت

 

وقد عدّ العراقيون القدماء تيم الفائدة على القرض عطال اعتياتةا يطا وات يا 

يل من القواشين والعقووت شفسوها  إم عفسو  عون إ وراءات قاشوشيوة تقيقوة عون حقووق 

                                                                                                            
 الطفيال بالتقرةب القا السوتو البان الفوا

 لتر 300الطفيال  300 30 5 1

 لتر 60الطفيال  60 6 1 

 لتر 10الطفيال  10 1  

 رلت 1الطفيال  1   

 

يا ملذ ةنظر: إسطاعيل  خالد سالم  شصوا مسطااةة غير منرواة من العصر البابلا القدةم  اسالة ما ستير 

ظ ي لذ ةنظر: م طوت  شوالة احطود  تااسوات يوا 198  ا1990غير منرواة  يلية اآلتاب   امعة بغدات  

روواة  يليوة اآلتاب  بغودات  شصوا مسطااةة غير منرواة عن ساللة اوا الثالثة  اسالة ما ستير غيور من

 ظ269  ا1986

 ظ123( إسطاعيل  خالد سالم  الطصدا السابق  ا 5)
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خخور   ود بد من التنوةه  نا ان شظام الفائدة يان معرويا يا بلودان (6)الدائن والطدةن

مووون الرووورق اتتشوووى القووودةم وشسوووتدل علوووى ملوووذ مووون بعووو  القوووروض والوثوووائق        

القاشوشيووة مات العالقووة  إد اشووه لووم تتبووم ييووه ات ووول والقواعوود القاشوشيووة التووا يووان     

عليهوووا النظوووام يووووا بوووالت الرايووودةنظ يبالنسووووبة لطصووور التوووا ايتقوووورت إلوووى القوووواشون         

بالفائووودة يوووان معرويوووا عنووود الطصووورةين القووودماء  يطوووا            الطووودون  شجووود ان التعامووول 

 ووواء يوووا خحووود النصووووا القاشوشيوووة وات ييوووه )لقووود سوووطع  عنووودما ينووو  مسوووجوشا           

يوو لذ عوورف اليهوووت       (7)مووم عبوود السووجن ) (  ان يووالن خع ووى يعووة مقابوول يائوودة(

بة للعالميووين ةبووودو ان      ظ خمووا بالنسووو(8) وو ا النظووام وخ ووواعوا التعاموول بووه موووم ات نبووا

التعامووول بالفائووودة لوووم ةفووون خمووورا شوووائعا بيووونهم  حيووو  ان بعووو  عقووووت الووودةن التوووا           

عثوووور عليهووووا يووووا مدةنووووة سوسووووة احتوووووت علووووى شوووووع الوووودةن والوقوووو  الطسووووطوح                

تون اإلشووووااة إلووووى مووووا لووووه عالقووووة              (9)ت وووول الووووديم والوووور ن وضووووطاشات خخوووور 

 ام الفائدةظبنظ

ومن الجودةر بالو ير ان القوواشين يوا الوقو  ال اضور تسوطا بالتعامول بالفائودة 

ويق ات ول والقواعود القاشوشيوة التوا ةسور  العطول بطو بهوا و و ا ة وابق موا سوبق 

 ميره عن العراقيين القدماءظ

 نسبة الفائدة

 مون قوواشون حطوواابا حووادت تسوليف الفالحووين 52 – 48لقود عالجو  الطوووات 

وإقراضهم مبلغ من الطال من قبل خ  اب اؤو  اتمووال وملوذ مقابول يوائود ثابتوة 

                                            
 ظ328  ا 1979  تر طة: عامر سليطان  مو ل  1966( سايز   اا   عظطة بابل  لندن  6)

 ظ452  ا8( حسن  سليم  موسوعة مصر القدةطة  القا رة  بظ ت  ج7)

 (ظ20 – 19: 24( العهد القدةم  سفر التثنية )8)

 )9( Hinz W., Persia, “legal life in Old Elam” in CAH 1973, part 2, p. 285. 
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خو شسووبة معينووة موون إشتوواج اتاض وتظهوور م اولووة الطروورع يووا  وو ه الطوووات ل طاةووة 

 غاا الفالحوين مون الطعتطودةن علوى خااضويهم الزااعيوة الططلويوة خو الطو  رة مون 

يووا ال ووادت التووا ةقووم ييهووا  اسووتغالل خ وو اب اؤو  اتموووال و رووعهم ود سوويطا

ظ وياش  الفائدة تديم استناتا لطا وات يا (10) غاا الفالحين ض ية للدةون الطترايطة

القواشين العراقية القدةطة اما بالفعوة خو ال بووبظ والوديم يوان ة  ول عواتة إلوى وقو  

  و و الوق  الطناسب لسدات الدةون عنود (11)ال صات ود سيطا إما يان القرض حبوبا

ظ وان ت دةوود الفائوودة التووا ةلتووزم الطقتوورض بووديعها ةووتم باتفوواق (12)العووراقيين القوودماء

  ومم ملذ يقد يان  ناك شسبة قاشوشية للفائدة حدت ا الطررع (13)ال ريين عند التعاقد

يووا بووالت الرايوودةن تختلووف ييطووا إما ياشوو  شوعيووة القوورض حبوبووا خو يعووة  يقوود ثبوو  

  (14)علوى الفعوة %20وبنسوبة  1/3و  33وب بن وو القاشون شسبة الفائودة علوى ال بو

 وقد تأيد ت بيق   ه النسبة يا العقوت التجااةة يطا  اء يا النص اآلتا:

 من الفعة (15))منا( 1/3

                                            
 ظ238( سليطان  عامر  الطصدا السابق  ا 10)

 )11( Driver, G., OP. Cit., p. 209. 

 ظ124( سليطان  عامر  الطصدا السابق  ا 12)

 ظ419  ا2  ج1956لطدشا  بيروت  ( السنهوا   عبدالرعاق احطد  الوسيط يا شرح القاشون ا13)

 )14( Leemans W.F., Old Babylonian Merchant Leiden, 1950, p. 14. 

والطاتة )خ(   BL, Vol. 2, p. 39يا:   Driver( من قاشون حطواابا حسب ترتيب Mي لذ ةنظر الطاتة )

واعتقد              133  ا1979ت  من قاشون حطواابا حسب ترقيم يوع  اشيد يا: الررائم العراقية القدةطة  بغدا

( من قاشون حطواابا ياش  مدوشة ضطن ال قوول الطخربوة  ومون الط تطول 100 – 67الط لف ان الطوات )ــــ

 من قاشون اشنوشاظ 21  20  18( الخا ة بالقروضظ ي لذ تـ راَ م الطوات 66خةعا اشها تابعة للطاتة )ــــ 

غم يا ملذ ةنظور: اشويد  الطصودا السوابق  ا  505باتوعان ال الية  شيقال وةعاتل manú   =60( الطنا 15)

 ظ146من اتسطاء البابلية  يا ملذ ةنظر: إسطاعيل  الطصدا السابق  ا   manumوالطنا  40
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 سيعيف )اليها( يائدة

  (16))حبة( لفل )شيقل( 60)بنسبة( 

 استلم ) ( من )م( )وعليه ان( ةعيد الفعة

 وتةنه السابق

 وق  ال صات

 عة شهوتخسطاء خاب

  (17)السنة التا بنى ييها اما توشر سوا مدةنة )برفا(

 و اء يا عقد آخر ما شصه

 منا يعة 2/ 1)

 شيقل لفل منا 6الفائدة 

 (18)اقترضها ) ( من معبد اإلله شطش(

وابطا ترير   ه النسبة الطنخفعة إلى ان الطعابد ياش  تقرض يائدة اقول مطوا 

و  ا النوع من قروض ال ا وة يوان شوائعا  (19)ةقرضها التجاا والصيااية اآلخرون

                                            
غووم  ةنظوور: إسووطاعيل  خالوود سووالم  الطصوودا 8شوويقل =  1وحوودة وعن وتعوواتل بالتقرةووب:   GIN( الروويقل: 16)

حبة يا ملذ ةنظر: سليطان  عامر  الطصدا السابق          ا  180و الطثقال( = ظ والريقل )خ198السابق  

 ظ124

( النص من النصوا غير الطنرواة والتا يرف  عنها مدةرةة اآلثاا العامة يا تول حرمول  و وو م فووظ 17)

 ظ123( يا ملذ ةنظر: سليطان  عامر  الطصدا شفسه  ا 63171يا الطت ف العراقا ت   الرقم )

 ظ165حطوت  حسين ظا ر  الطصدا السابق  ا ( 18)

 ( الطصدا شفسهظ19)
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وةعنووا   jubullumيووا يتوورة العصوور البووابلا القوودةم وعبوور عنووه بطصوو لا خووبلم 

 يطا  اء يا النص اآلتا: (20)الطص لا حرييا يائدة )قرض مو يائدة(

 

 Kur ŠE UR5.RA 181 يوا من ال بوب 181تم إقراض 

-MÁŠ-BI kêttam Ú بفائدة خبلم من  a-as 

 KI ni-ši-i-ni-šu LUKUR رو يا نة شاتةتوشيرين

 d.UTU DUMU.MI ju-za-lum اإلله شطش ابنه خوعالم

 -Sin-im-gur-an-ni DUMU Sin سين اعجوا ابن سين

 ra-bi ŠU BA.AN.TI تا  –ان  –با  –اابا تسلم شو 

 -Ud.Ebur. Sû warah sa-an ويا ةوم ال صات سيعيد

 .du-tim ŠE.BI U MÁŠ.BI NI ال بوب مم

 Ràm.E(22) ظ(21)يائدتها

غيور م ودتة وعليوه   jubullumوالنسوبة الطئوةوة يوا بعو  قوروض الخوبلم 

ةتو ووب ان ت تسووب الفوائوود امووا ابقووا لنسووبة مئوةووة مألويووة خو اشهووا تأخوو  علووى شووفل 

 ظ(23)ال صص خو على شفل إةرات السهم الطالا

                                            
 )20(Driver, G., OP. Cit., p. 209. 

 ي لذ ةنظر:

Simmons. S.D., “Early Old Babylonian tablets from Harmal and Elsewhere”, JCS, Vol. 14, No. 4, 

1960, p. 120. 

)21(Schorr. M., urkunden des altabylonis-chen. zivil-und prozessfechts, leipzing, 1913,No.51,p.79. 

 ظ164( وحول تر طة النص باللغة العربية ةنظر: حطوت  حسين ظا ر  الطصدا السابق  ا 22)

 )23(Leemans. W., OP. Cit., p. 39. 
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صو لا خبوتواتم وخحياشا ياشو  القوروض تطونا تون يائودة وقود عبور عنهوا بالط

jubuttatim   وتر طهوا الفثيوور موون البواحثين بأشهووا قووروض تون يائودة  شظوورا لعوودم

يا حين ةر  البع  اآلخر ان الفائدة تفون ضطنية يا قروض  (24)مير الفائدة ييهاظ

   وقد  اءت  يغة   ه القروض بالرفل اآلتا:(25)الخبوتاتم

 GÍN Kaspim UR5-RA 10 شيقل يعة 10

 tam i-ip-ta ú-la i-šu بدون يائدة

 itti d.UTU sin-i-tu-ra من معبد اإلله شطش سين اتواا

 ŠU.BA, AN, TI تسلم القرض

 i-na-ma d.UTU Kaspam وحينطا ة الب معبد اإلله شطش بالفعة

 a-na SIN-i-tu-ra i-a-ad-nu سيع يها سين اتواا

 i-na-di-ŠU القسم
 d.NANNA (r) NIN-GAL. (26) باسم اإلله شاشا وشنجال

 

 

 

 

 

 

 

ةفهوم مون الوونص ان الطقتورض د تقووم عليوه يائوودة وعليوه ان ةسوودت تةنوه حينطووا 

ة الب بهظ وان الزةاتة التا قد تعواف إلوى مبلوغ القورض ال قيقوا تعنوا الفائودة التوا 

ةت طل تيعها الطقترض يررا اتفاقا موم الطقورض يوا حالوة توأخره سودات الودةن ود 

اق يوا العقود االطوا  نواك شوهوتظ لو ا د شتفوق موم الورخ  الو   ةروترا ان ةودون ادتفو

                                            
 ظ124( سليطان  عامر  الطصدا السابق  ا 24)

قروض )خبوتاتم( يوان ةطونا بفائودة معينوة تعواف إلوى ( ان   ا النوع من الBilgis( ةعتقد الباح  التريا )25)

ظ يو لذ ةنظور: حطووت  الطصوودا 329مبلوغ القورض ال قيقواظ يوا ملوذ ةنظور: سوايز  الطصودا السوابق  ا 

ظ وةر ووم الووبع  سووبب ملووذ إلووى ان الوودائن يووان ةسووتويا شسووبة عاليووة موون الفائوودة علووى 167السووابق  ا 

الفائدة  خضيف  الفائدة الطست قة مقدما على مبلغ القورضظ يوا  القروض وت اشيا من القاشون ال   حدت شسبة

 ظ101ظ ي لذ ةنظر: اشيد  الطصدا السابق  ا 124ملذ ةنظر: سليطان  الطصدا السابق  ا 

)26( Schorr, M., OP. Cit., pp. 87-88. 
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ةوور  بووان الفائوودة قوود تفووون ضووطنية يووا قووروض الخبوشوواتم  بوول علووى اتا ووا غيوور 

مو ووتة خ ووال إما يووان سوودات الوودةن ضووطن الطوودة الطقووراةظ و نوواك العدةوود موون عقوووت 

 القرض د تتوضا ييها شسبة الفائدة يطا وات يا النص اآلتا:

 -MA.NA KÙ.BABBAR Šatam ? ½ منا 2/ 1 ( اقترض )

 sa Istar ša TATTAB.DWGIR [qar] للطتا رة من معبد عرتاا

 ša-ma-aTA IGI خخ  ا من )ا(

 GIŠ.GIG.EN.in’d Pu-u-ji i-it-si على ) ( ان

 a-di u-me KÙ.BABBAR SUM-an ةعيد الفعة خالل

 Šùm-ma la SUM-ni a-na عررة خةام وإد يا حالة

 GÍN-ŠÙ GAL.U ½ شيقل 2/ 1التأخير سوف تفون عليه عةاتة 

 ZIZ UD 15 KÀM ااخ  يا الخام  عرر من شباا

 Lim-mu UTU.EN.PAP ليطو شطش بيلظ ا ر 

 IGI PIN-eš-DWGIR خسطاء الرهوت

 IGI Qi-bit-ŠAR ظظظظظظظظظظظظظ

 EN.DAN-an [IGI] ظظظظظظظظظظظظظ

 man-nu-ki d.xv(27) [IGI] ظظظظظظظظظظظظظ

ان شسبة الفائدة التا تتعلق بالزةاتة يا حالة تسدةد الودةن  غيور واضو ة   ول 

 ظ (28)شيقل لفل منا خم شصف منا لفل منا 2/ 1 ا 

 

                                            
)27)  Parker. B., “Economic Tablets from the templ of Mamu at Balawat”, Iraq, 25 (1963), pp. 89-90.  

 )28( Ibid. 
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ةبدو ان   ا العقد ةربه عقوت خبوتاتم الط يوا آشفاً وال   حدت ييه يترة عمنية 

ان القوورض يووان موون إلعوواتة القوورض  وبطووا ان الوونص د ةوو ير الفائوودة علووى اعتبوواا 

معبد  ل ا قد تفون   ه الزةواتة خو اإلضواية التوا يسور ا الوبع  بأشهوا يائودة  غراموة 

مالية قد تعاف يوا حالوة التوأخير يوا سودات القورض يطوا ةفهوم مون وثيقوة قاشوشيوة موا 

 شصهظ

 منا من الفعة 3

 يطبلغ من اخ  مال

 وضع  ت   تصرف ) (

 ال   استلطه لغرض الطقاةعة

 شيقل 1 وسوف تزةد

 للطن الواحد شهرةا

 (29)يا حالة التأخير

 أجل الفائدة 

قد ةرترا الطقرض خن ةديم الطقترض الفائودة  يوا وقو  معوين  ويوان موعود 

ال صات  و الوق  الطناسب لسدات الدةون عند العوراقيين القودماء يطوا ميرشوا  وياشو  

طقتورض وخموام عودت الفائدة تعاف بعد ان ةتم إبرام العقود بوين ال وريين الطقورض وال

 من الرهوتظ وييطا ةأتا شص ما  اء يا خحد العقوت:

                                            
 ( وحول النص الالتينا ةنظر: الطصدا شفسهظ29)

 وللطزةد من التفصيل حول القروض الخا ة بالطعبد ةنظر:

Harris. R., “Old Babylonian Temple loans” JCS, 14 (1960), pp. 120-127.  
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 GÍN KÙ.BABBAR ,10 شيقل يعة 10

 màš-BI يائدتها

 ú-sa-ab سيعيف

 KI d.UTU من معبد اإلله شطش

 a-ju-Ši-na اخو شينا 

 Dumu.Sin-na-wi-ir شاوةد –ابن سين 

 ŠU-BA-BA-AN-ti استلم

 a-na mas-kán-nim عند وق  ال صات

 KÙ.BABBAR U máš-bi الفعة ويائدتها

 Ì-LÁ-E سيزن

 IGI ma-nu-um امام ماشوم

 Dumu u-bar-rum ابن اوبااوم

 IGI hu-za-lum امام خولنالوم
 Dumu ma-nu-um(30) ابن ماشوم

 

وت ير بع  عقوت الدةن الرهر ال   ةتم ييه سدات الدةن وغالبا ما ةفون خحود 

ت دةد اليوم للودائن يطوا  واء يوا خحود العقووت  حيو  يوان ةووم  اشهر ال صات  وةترك

ظ ومعظوم القوروض تروير (31)حصات السطسم  و ةوم تسوليم الفائودة موم إعواتة القورض

إلى ان الغاةوة مون القورض  وو شوراء ال بووب وان إعواتة الودةن والفائودة د ةوتم عواتة   

لقورض يبيورة ياشووه إد ان ةوزاع الفوالح خاضوه وةجنووا م صوولهظ وإما ياشو  يطيووة ا

                                            
 ظ146 – 145( إسطاعيل  خالد سالم  الطصدا السابق  ا 30)

 )31(Schorr. M., OP. Cit., p. 83. 
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ةصوووعب علوووى الطقووورض ان ةسوووتعيد تةنوووه والفوائووود بطفووورتهظ وقووود ةفهوووم مووون بعووو  

النصووا بأشووه يووان ةويوـّل خحوود اتشووخاا بجطوم الط ا وويل مووم يوائود ا يووا يتوورة 

ال صوات  ويوا حالوة التوأخير يوان الطقورض ةغوورم الوييول عنوه بودايم الربوم مون حبووة 

 ظ(32)ال ن ة

 شروا الفائدة

ية دشتراا الفوائود   وا ان ةورت يوا عقود القورض شورا ةلوزم الصواة الطألو

الطقتورض بووديم الفائودة يووا وقوو  معوين وميرشووا ان القووواشين العراقيوة القدةطووة حوودتت 

وعلووى  %20وعلووى الفعووة بنسووبة  %1/3و  33شسووبة الفائوودة علووى ال بوووب بن ووو 

علووى  الوورغم موون و وووت حوود خقصووى لسووعر الفائوودة إد ان الطقرضووين يوواشوا ةت وواةلون

القاشون خحياشا لل صول عل يائدة قود تتجواوع ال ود الطقوراظ وقود خشواا حطوواابا يوا 

قاشوشه إلى بع    ه ال يل وعاقب الدائن ال   ةلجأ اليها ومنعهوا حيو   واء ييوه موا 

شصه )إما اقرض تا ر حبوبا خو شقوتا بفائدة وعندما اقرضها بفائدة تيم النقوت بووعن 

رة ولفووون عنوودما اسوووترت ا اخوو  النقووووت بوووعن ثقيووول خفيووف وال بوووب بطفيوووال  ووغي

ظ           (33)وال بووووب بطفيوووال يبيووورة  يوووان ملوووذ التوووا ر سووووف ةخسووور يووول موووا اقرضوووه(

ومووم اعتووراف القوواشون بالفائوودة وشسووبتها العاليووة علووى القووروض إد اشووه قيوود التووا ر       

طلفيووة التووا       موون ان ةسووتويا شسووبة ايبوور وعاقبووه ان  ووو يعوول ملووذظ ومووا الطراسوويم ال

ياشوووو  تصووووودا بوووووين ال وووووين واآلخووووور إلافووووواء الووووودةون والفوائووووود إد  وووووزءا مووووون        

ظ                     (34)اإل ووووووراءات التووووووا ياشووووووو  ت لووووووف شسووووووبة عاليوووووووة موووووون خيوووووورات الطجتطوووووووم

                                            
 )32(Parker. B., “The Nimrud tablets-Business Documents”. Iraq, 16 (1954). 

 ( تنظر الطاتة )ك( من قاشون حطواابا حسب ترقيم يوع  اشيد  الطصدا السابقظ33)

 ظ245( سليطان  عامر  الطصدا السابق  ا 34)
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ومطا تجدا اإلشااة إليه ان يثيرا من عقوت الدةن الطفترفة ةظهور ييهوا الطعبود يودائن 

ةعفوو  ملووذ الوودوا الوو   لعبووة الطعبوود يووا ادقتصووات العراقووا القوودةمظ   مطووا (35)بفائوودة

وياشوو  الفائوودة تقوورض خحياشووا يعقوبووة تأتةبيووة علووى الفسووب غيوور الطرووروع  حيوو        

وات يوا خحوود الوثووائق ان سوفان مدةنووة الوايوواء قود ايعوووا شووفو  إلوى الرووتامو و ووو      

لخا وووين بووووعن ال بووووب          خحوود الطسووو ولين يوووا معبووود خشوووا عووون مراقبوووة الطووووظفين ا

بووووان ) (  قوووود قووووام بوووووعن ال بوووووب برووووفل غيوووور خمووووين )خ  اشووووه اخووووتل  موووون                  

الوووعن لطصوول ته(  واإل ووراء القوواشوشا الوو   اتخوو ه الرووتامو ضوود ) (  ووو إعوواتة  

الفطيوووة الطختلسوووة بفائووودة  يعوووالً عووون تيوووم مبلوووغ الفسوووب غيووور الطروووروع الووو          

 ظ (36)معاملة التباتلايتسب عند 

ةبوودو ان القووواشين يووا يتوورة العصوور البووابلا ال وودة  لووم تسووطا بفوورض الفائوودة    

يا حالة القورض  يطوا  واء ملوذ يوا شوص ةعووت إلوى يتورة حفوم شبوخو  شصور الثواشا       

 وات ييهظ    

 )اعتات القو  ان ةنهب الععيفظظظظظظظظظظ

 الفقيرظظظظظظظظظاعتات الغنا ان ةأخ  خ               مالك 

 الفعة التا خقرضتها بفائدة تعاعفها خط  مرات

(37)ظظظظظظظظ خ  الفعة التا ت طل الفائدة من النا (
 

                                            
 )35( Harris, R., Old Babylonian, OP. Cit., p. 95. 

 )36) Saggs. w.f., “Two Adminsistrative officals at Erech in the 6th century B.C.”, Sumer, Vol. I, 

15 (1959), p. 36. 

 )37( Lambert. W.G., “Nebuchadnezzar king of Juctice”, Iraq, 27 (1965) p. 8. 

 الطختصرات:

CAH: The cambridge Ancient history 
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شخلووووووص موووووون  وووووو ا ان القووووووواشين الطدوشووووووة والوثووووووائق العراقيووووووة القدةطووووووة                   

      مات العالقووووة ت يوووود ان العووووراقيين القوووودماء يوووواشوا علووووى تا ووووة موووون التقوووودم يووووا      

تعوووواملهم التجوووواا   ود سوووويطا يووووا يتوووورة العصوووور البووووابلا القوووودةم  حيوووو  اتبعوووووا           

ات وووول والقواعووود القاشوشيوووة  الطنظطوووة يوووا ت دةووود شسوووبة الفائووودة وا ووول تسووودةد ا     

والروووووروا القاشوشيوووووة الوا وووووب مراعاتهوووووا  موووووم مراعووووواة قووووواشون القووووووة القوووووا رة             

فوائوود يووا خوقووات اتعمووات خو تأ يلهوواظ وعلووى الوورغم موون       واإلعفوواء موون الوودةون وال

ان  وووو ا النظووووام يووووان ةعوووود عطووووال اعتياتةووووا ومتووووداود بووووين النووووا  ويووووق الرووووروا             

القاشوشيوووة إد اشوووه يوووا يووول اتحووووال ةتنووواق  موووم القووويم والطبوووات  التوووا  ووواءت بهوووا        

 اتتةان السطاوةةظ

                                                                                                            
BL: The Babylonian Laws 

JCS: Journal of Cuneiform studies. 
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Abstract 

Interest System in Ancient Babylonian Era 
                       Dr. Ahlaam Sadalla Al Talbi(*) 

Interest had been commonely used by Ancient Iraqis. It was 

represented in the Summerian language by the system MAS and in 

the Akkadian by the word sbtu. This system had been developed 

and spread during different historical eras especially in ancient 

Babylonian one in which private ownership system was widely 

common. This system reflects how diverse is the economic level 

between one close and another. This diversity made the poor people 

borrow money from merchants with interest. 

This discovered loans which represents a high precent of 

summerian texts helped us to know the due interest and its perecent 

as well as its legal terms. loans usually ends with the name of 

witnesses and date. Tese facts that the Iraqis had a very good 

knowledge of trade especially in ancient Babylonian era. They 

followed organized legal terms in determining interest percent. 

Though this system was common and usual in use, it contrasts with 

the values and principles of religion.    

                                            
)*(  College of Arts / University of Mosul. 
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