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إذ كان يـنظم  . نصب هذا البحث على عقد الوديعة، لكونه من العقود الشائعة في العراق القديما      

حكامه بل وضعوا أجوانب مهمة من النشاطات االقتصادية، وقد عرف العراقيون القدماء عقد الوديعة ونظموا 
إذ كـان  . وحتى العبيـد  نصبت على األشياء الثمينة كالمصوغات الذهبية والحبوب والغاللاله صيغاً متعددة 

 تضـطر السفر إلى خارج البلد أحيانا وفقدان األمن والنزاعات الداخلية والحروب من األسباب التـي كانـت   
اما كاهناً أو تاجراً أو شخصاً موثوقـاً فيـه    عندهاألفراد إلى البحث عن مؤتمن يودعون أموالهم ومدخراتهم 

 اًجر، كما انهم وضعوا أحكامأعرفوا الوديعة بأجر والوديعة دون فالعراقيون القدماء مثلهم مثل الزمن الحالي 
ولعل تنوع عقود الوديعة في العصر البابلي القديم يكشف لنـا   .وتنظيمات للوديعة تضاهي ما عليه العمل اليوم

وديعـة  وعند مقارنة أحكام عقد ال. عن تطور المجتمع البابلي القديم في الميادين االقتصادية واالجتماعية كافة
حكام النافذة في القوانين السارية وجدنا انها ال تختلف جوهرياً فيما توفره مـن  األفي المجتمع البابلي القديم مع 

  .حماية عن تلك التي كانت توفرها القوانين العراقية القديمة
القوانين العراقية القديمة تضاهي ما يسود اليوم في القوانين الحديثـة مـن حمايـة     نإبل يمكن القول 

بل اننا ال نجد فروقاً جوهرية بين تنظيم عقد الوديعة في زمن الماضي واليوم على الرغم . لحقوق طرفي العقد
  .من مرور ما يزيد على خمس آالف سنة بين المجتمع البابلي القديم والقوانين النافذة

"Deposit Contract in the Old Babylonian Period " 
A Comparative Study 

 
Abstract: 

The present research focused on deposit contract because it is one of the 
common contracts in the ancient Iraq. This kind of contract regulated important 
aspects of economic activities in that period. The ancient Iraqis knew the deposit 
contract and they regulated its dispositions. They also put its forms in order to include 
precious things, jewelleries, cereals, corps and slaves. Sometimes traveling abroad, 
insecurity, internal conflicts and wars are the reasons which obliged people to search 
for trusted deposit to put their money and their savings , they had to find a priest or a 
merchant or a reliable person. At that time, ancient Iraqis were aware of deposit with 
pay and deposit without pay. They also put dispositions and regulations for the 
deposit as it is the case nowadays. Perhaps the diversity of deposit contracts in the old 
Babylonian period reveals the evolution of the Old Babylonian society in all fields of 
economic and social development. When comparing the provisions of the contract 
deposit in the Old Babylonian society with these in force in the modern laws in force, 
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we find that it does not differ substantially from the protection provided for all those 
that were provided by the old Iraqi laws. 

We could even say that the laws of the ancient Iraqis are similar to those 
prevailing in our modern time they protect the rights of the contracting parties. In fact, 
we cannot find substantial differences between the organization of a deposit contract 
in that time and the present in spite of the fact that the Old Babylonian laws were 
passed more than five thousand years ago. 

 
 

ديعة ومارسوه في حياتهم العملية؛ بل أن قانون حمورابي نظم هـذا  عرف العراقيون القدماء عقد الو  
العقد بنصوص عديدة ويعكس هذا العقد جانباً من جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعيـة ألي بلـد، ويرسـم    

لذا أصبح من المفيد دراسة ماهية هـذا العقـد فـي    . أسلوب تداول األموال وحيازتها وحفظها في مكان أمين
العراقي القديم وبيان أهميته، ومن خالله يمكن تسليط الضوء على جوانب مهمة من األنشـطة التـي    المجتمع

كانت تمارس في ذلك المجتمع ومقارنتها بعقد الوديعة الذي تنظمه القوانين العراقية النافذة في وقتنا الحاضـر؛  
قبتين المختلفتين القديمـة والحديثـة،   وذلك للتوصل إلى مدى االختالف والتوافق بين أحكام هذه العقود في الح

وما حصل من تطور خالل ما يزيد عن ثالث آالف سنة مضت وسنتناول هذا الموضوع في ثالثـة محـاور   
على أحكام عقـد  : ينصب            أولها على ماهية عقد الوديعة وأهميته وثانيها صيغ عقد الوديعة وآخرها

  .الوديعة
 

 
قبل دراسة صيغ تحرير عقد الوديعة وأحكامه البد من التعرف على ماهية عقـد الوديعـة وأهميتـه     

ـّننا من فهم جوهر العقد؛ ولذلك تناول المطلب األول تعريف عقـد   لعرض صورة واضحة عن هذا العقد تمك
  .عقد الوديعة في العراق قديماً وحديثاًالوديعة لغة واصطالحاً في حين خصص المطلب الثاني لبيان أهميته 

 
  

ـَودعه ماالً وأودعه إياه: "تعرف الوديعة لغة بأنها ـَعه إليه ليكون عنده وديعةًً : ما أست : وأْؤدعـه . دف
ـُالن بعيراً فأبيتُ أن أو ـَودعني ف ـَِل منه الوديعة؛ إال أنه حكي عن بعضهم است ـَب ـْبله؛ ويقـال ق : دعه أي أق

ـُه ماالً، والوديعةُ ـَودعت ـُودع وقوله تعالىQواحدة الوداِئع: أودعتُ الرجل ماالً واست  فَمستَقَر: ، وهي ما است
عدتَوسم١(و( :عتودسـَ    : الم ـْتـ ـَظ ـُه وديعـةً  إذا استحف ه المكان الذي تجعل فيه الوديعة، يقـال استودعتـ

  .)٢("إياها
وهو  paqāduوالذي يقابله في األكدية  NUوترد الصيغة السومرية للتعبير عن فعل الوديعة بالمقطع 

 ل فهي  )٣(يودع/ مصدر فعل يعني أودعأما الصفة من الفعpaqdu    والتي يقابلهـا بالسـومريةSÌ   بمعنـى
  .أي مكان حفظ الوديعة )٤()مستودع(أو تأتي بمعنى ) مودع(
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عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامـه حفـظ   : (في االصطالح القانوني بأنه) الوديعة(يعرف اإليداع 

ومن هذا المعنى االصطالحي للوديعة يتبـين أن الوديـع ملـزم بحفـظ      )٥()ماله إلى آخر وال يتم إال بالقبض
  .)٧(أو بدون أجر )٦(كون الوديعة بأجرالوديعة وهو ملزم أيضا بان يضعها في حرز، وقد ت

وبذلك تختلف الوديعة عن اإلعارة في مسألتين أولها حق المستعير، على خالف المـؤتمن باسـتعمال   
الشيء المعار له وثانيها أن اإلعارة تكون بال عوض، في حين أن الوديعة قد  تكون بـأجر أو دون أجـر إذ   

غير قابل لالستهالك يستعمله بال عوض علـى  شيئاً  شخص آلخر عقد يسلم: (تعرف اإلعارة اصطالحاً بأنها
  .)٨()إال بالقبض أن يرده بعد االستعمال وال تتم اإلعارة

أما في العصر البابلي القديم فان الوديعة كانت تعد نوعاً من العقود االقتصادية الشائعة االستخدام والتي 
الً عينياً أو نقداً، بل وفي بعض األحيان يـودع أشخاصـاً   أحدهما يودع ما: يتم بموجبها إبرام عقد بين طرفين

وفي حالة إنكار الوديعة . )٩(لدى المودع لديه ويتم إبرام العقد وتسجيل االتفاقية بوثيقة مختومة وبحضور شهود
أو فقدانها من المودع لديه، فان األخير قد يعرض نفسه لخسارة أمواله وهذا ما قررته، كما سـنرى القـوانين   

من قانون حمورابي ) ١٢٤(أشنونا وقانون حمورابي وهذا ما ورد في نص المادة  بابلية القديمة ومنها قانونال
  :النحو اآلتي وعلى

ذهباً أو أي شيء مهما كان للمحافظة عليه أمام شهود وأنكرها، ) أو(إذا أعطى رجل إلى رجل فضة (
وكان عقد الوديعـة يعبـر عنـه بالمصـطلح      )١٠()يثبتونها على ذلك الرجل ويضاعف ويدفع أي شيء أنكره

paqādum  يستودع، يأتمن(بمعنى (      بر عن إيداع الوديعـة فـي العقـود االقتصـادية بصـيغةإذ يع)ana 

ma++artim paqid()وفي بعض األحيان كانت الصـيغة  ). أودع للمحافظة(بمعنى  )١١ma++artim   تـرد
  .)١٢(للتعبير عن عقد الوديعة) استلم للمحافظة(بمعنى  ŠU.BA.AN.TI لوحدها أو يلحقها الفعل السومري 

  
  

يلعب عقد الوديعة دوراً مهماً في جميع المجتمعات قديمها وحديثها، بل انه عقد ال يمكن ألي مجتمع أن 
فـي  يستغني عنه في أي زمن، ولكن هذا القول ال ينفي اختالف دور عقد الوديعة في المجتمعات الحديثة عنه 

المجتمعات القديمة؛ ففي المجتمع القديم كان عقد الوديعة يستخدم ألغراض مختلفة، إذ كان الفرد يقوم بإيـداع  
أمواله خشية من السرقة أو النهب، والسيما في بعض األزمنة التي كانت تسود فيها الحروب واالضـطرابات  

. )١٣(إلى إيداع أمواله لدى الغير إن اضطر للسفرالداخلية والقالقل وانعدام األمن، كما كان بعض األفراد يعمد 
  .)١٤(بحثاً عن عمل او اضطر الى ترك بلده لاللتحاق بالجيش في أوقات الغزوات والحمالت العسكرية

كما كان البعض يعمد إلى إيداع أمواله في المعابد ولدى الكهنة خشية من عوادي الزمن وعسر األيـام  
داع األموال النقدية والعينية ومنها الحبوب، وعلى األخص الفائضة لغـرض  واضطراباتها وكانوا يقومون بإي

  .خزنها لحين حلول وقت زراعة المحصول وذلك في أماكن خاصة للمحافظة عليها
وهكذا نجد أن الشخص كان يستخدم الوديعة ليؤمن شيئاً لدى شخص آخر كأن تكـون أشـياء نفيسـة    

، بل وحتى الرقم الطينية والرسائل وقد ينصب اإليداع )١٦(و حيواناتأو مواد خام وسلع أ. )١٥(كالذهب والفضة
  .)١٧(في بعض األحيان على األشخاص أنفسهم

أما في العصر الحديث فقد احتلت الوديعة مكاناً مهماً في جميع البلدان، لكونها مرتبطة جوهريـاً باألنشـطة   
ول السلع بين األقطار واألمصار فعندما تنقل سلع بـين  االقتصادية وتداول السلع واألموال والنقود وعلى األخص تدا
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بلد وآخر استيراداً أو تصديراً فإنها تودع في مخازن ومستودعات حتى يحين موعد تسليمها إلـى أصـحابها بعـد    
  .إكمال معامالت ترسيمها وإخراجها كمركياً

أن أفـراد المجتمـع   ويجري حفظ بعض المواد الزراعية والغذائية في مخازن مبردة لقاء اجـر كمـا   
يمارسون عقد الوديعة كل يوم، عند إيداعهم سياراتهم الخاصة في كراجات وقوف السيارات المنتشـرة فـي   

ففضـالً  . جميع البلدان وساحاتها ولعل الجانب األوسع في عقد الوديعة يمارس حالياً، في األعمال المصـرفية 
في خزائن المصارف فان عمليـات إيـداع النقـود فـي     عن إيداع الحلي والوثائق والسندات العائلية المهمة 

فقد تطور عقد الوديعة في المصارف ليصبح . المصارف هي صيغة متطورة وحديثة عن عقد الوديعة األصلي
عقداً جديداً يتقاضى فيه المودع وليس المودع لديه أرباحاً أو فوائد على ما يودعه في المصارف مـن مبـالغ   

ان عقد الوديعة كان وسيبقى من العقود التي تحتاجها المجتمعـات البشـرية مهمـا    آلجال معينة وبالمحصلة ف
  .  اختلف مشاربها ومهما اختلفت فلسفاتها وعقائدها الدينية والعرفية والسياسية

 
 

ـ  راق الحـديث إذ تـولى   نال عقد الوديعة ألهميته اهتمام المشرعين سواء في العراق القديم أو في الع
  :القانون تنظيم أحكام هذا العقد وهذا ما سنلحظه على النحو اآلتي

 
  صيغ عقد الوديعة في القوانين البابلية القديمة   ) أ

، لوجدنا أن هذا القانون قـد ركـز   )١٨(لو رجعنا إلى نصوص قانون حمورابي التي تنظم عقد الوديعة
عقد الوديعة، ووضع شروطاً صارمة لذلك، تحوطاً وحمايـة للمـودعين مـن أن     اهتمامه على كيفية صياغة

مـن قـانون   ) ١٢٢(تضيع عليهم أموالهم إذا لم يحتاطوا ألنفسهم عند إنشاء عقد الوديعـة فنجـد أن المـادة    
  .حمورابي تشترط شرطين مهمين

  . عمل وثيقة: وثانيهما.  وجوب إشهاد الشهود: أولهما
  :المذكورة على النحو اآلتيوقد جاء نص المادة 

"šum-ma a-wi-lum 
a-na a-wi-lim 
KÙ.BABBAR GUŠKIN 
ù mi-im-ma šum-šu 
a-na ma-+a-ru-tim 
i-na-ad-di-in 
mi-im-ma ma-la 
i-na-ad-di-nu 
ši-bi ú-kal-lam 
ri-ik-sa-tim 
i-ša-ak-ka-an-ma 
a-na ma-+a-ru-tim 
i-na-ad-di-in 

  :التي تعني
، يشهد الشهود و )الوديعة(ذهباً أو أي شيء مهما إلى اإليداع ) أو(رجل أن يعطي إلى رجل فضة ) أراد(إذا "
ـّيك عقداً ) ان(   .)١٩("يعطي لإليداع) ومن ثم(يعطوا شيء بقدر ويش
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وهذه الشروط الصارمة كانت تلزم المودع بان يحترمها وإال فقد حقه بالمطالبة بالوديعة حسبما تـنص  
  :من قانون حمورابي باالتي) ١٢٣(المادة 

"šum-ma ba-lum ši-bi 
ù ri-ik-sa-tim 
a-na ma-+a-ru-tim 
id-di-in-ma 
a-šar id-di-nu 
it-ta-ak-ru-šu 
di-nu-um šu-ú 
ru-gu-um-ma-am 
ú-ul i-šu 

  :التي تعني
  .)٢٠("فال يوجد ادعاء لتلك القضيةإذا أعطي للمحافظة بال شهود أو عقد وأنكروها عليه حيث أعطاها، "

وهذا يعني أن الشخص إذا لم يحتاط ولم يتبع الصيغ المحددة في القانون فانـه ال يسـتطيع المطالبـة    
  .بالوديعة

  تحرير عقد الوديعة في القوانين الحديثة  ) ب
القـوانين   يختلف الحال في القوانين العراقية الحديثة عن ما كان عليه العمل في قانون حمورابي إذ أن

وهو ركن عيني في عقد الوديعة ال توجد ) القبض(العراقية الحديثة تشتهر لصحة نشوء الوديعة أن يتم التسليم 
فلو ابرم شخص عقد وديعة دون تسليمها للمودع عليه فان العقد يعد غير موجود ومعدوماً . الوديعة إال بوجوده

ولم يتطرق القانون المدني العراقي النافـذ بـل ولـم    . )٢١()أي التسليم(لعدم تحقق أهم ركن فيه وهو القبض 
يشترط أن يكون عقد الوديعة مكتوباً، كما لم يشترط اإلشهاد على هذا العقد ولم يجعل من الشهود وتوثيق العقد 

ولعـل  . ركناً لنشوء العقد كما فعل حمورابي، بل ترك مسألة إثبات الوديعة إلى قواعد اإلثبات المقررة قانوناً
بب ذلك يعود إلى تطور الحياة وتطور وعي األفراد بحقوقهم مما ال يحتاج األمر إلى حماية مشددة بإلزامهم س

  .بطرائق محددة إلثبات حقوقهم
 

 
ص لدى الغير لقد تنوعت العقود االقتصادية الخاصة بعقد الوديعة بتنوع المواد المودع من قبل األشخا 

ومنها عقود وديعة خاصة بالمعادن كالذهب والفضة والقصدير، والحبوب والحيوانات واآلثاث المنزلية وحتى 
  :وعلى النحو اآلتي) العبيد(عقود خاصة باألشخاص 

 
 

لي صـلو (شيقل فضة عند  ٢قد أودع ) سن ايدنم(إذ يرد في أحد عقود وديعة الفضة أن شخصاً يدعى 
والشيقل اآلخر عنـد شـريكه   ) ايطب ِلباشو(وان هذا الشخص قام بإيداع شيقالً من الفضة عند  ) اريب سين

  :وعلى النحو اآلتي) اتل بي سن(
"1 GÍN KÙ.BABBAR ša a-na  i-ti-ib-li-ba-šu  ap-qi-du-ka  
itti-ti-ib-li-ba-šu-ma  te-li-qi 
1 GÍN KÙ.BABBAR ša ŠU.TI.A  e-til-pi-dsin 
ú-ba-ra-ak-kum-ma  i-na-ad-di-na-kum  ú-ul 
ú-bi-ra-ku-šu-ma  2  GÍN KÙ.BABBAR a-ša-ga-al" )٢٢(  
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شيقل من الفضة الذي أودعته لك عند ايطب ِلباشو تأخذه من ايطب ِلباشو نفسه شيقالً من الفضة الذي إتل  ١"
  ".شيقلين من الفضة) أنا(لم يحول لك أزن بأن يحوله لك إذا ) يسلم(بي سن استلمه يعطي 

  :وفي بعض عقود الوديعة ترد الفضة والحبوب معاً كما في النص اآلتي
3 šiqlu IGI.4.GÁL KÙ.BABBAR ma-+a-ar-tum 
6 GUR ŠE ka-ar-pa-at 
[ki] dŠamaš-ta ù Da-da 
I-din-i-li 
IT.I IGI.KUR i-na ri-iš-ti-šu 
KÙ.BABBAR ù še-am ŠU.BA.AN.TI 
IT I NE.NE.GAR 
Kù.BABBAR ù še-am 
ma-+a-ar-ta-šu 
i-le-eq-qé )٢٣(  

اسـتلم   Da-daمكيال حبوب عائدة لإلله شمش و) من(كور  ٦) و(من الفضة وديعة ) ربع(شيقالت و  ٣ 7" 
  " في بداية شهر نيسان وسوف يأخذ وديعته الفضة والحبوب في شهر آب) ادن إلي(الفضة والحبوب 

 
 

يوماً يعيده لها مع مبعوثهـا   ١٥وخالل ) إيبني تيشخو(كاهنة شمش أودعت كمية من القصدير عند  
  :وهذا ما ورد في العقد وعلى النحو اآلتي

" 8 @  MA.NA AN.NA  ma-+a-ar-tum  
ša la-ma-zi SAL.ME.dšamaš....... 
KI Ib-ni-dTišpak  DUMU Be-el-šu-nu  a-na UD.15.KAM-na Tupliaški  
a-na DUMU ši-ip-ri-ša 
8 @ MA.NA AN.NA Ì.LÁ.E" )٢٤(  

يومـاً يـزن فـي     ١٥من ايبني لشاك ابن بيل شونو بعد .... كاهنة شمش  Qقصديراً وديعة لماز منا ٨  2 "
  ".منا قصديراً ٨ 2مدينة طپلياش الى مبعوثها  

 
 

وهنالك عقد وديعة خاص بالطبقة الحاكمة عثر عليه في مدينة سيبار فترة حكم الملـك حمـورابي إذ    
لديها كمية كبيرة من أشياء ثمينة من ملكيتها الخاصـة   )٢٥()إلتاني(يشير النص إلى أميرة من األميرات تدعى 

  :ديعة ويكون مسؤوالً عنها على النحو اآلتيكو) راكيدوم(يعتقد أنها كانت من الذهب قد أودعتها عند أوالد 
"bilat parakkê sum Ša il-ta-ni 
marat šarrim  ša  ana DUMUMEŠ ra-qi-du-um  ša-ak-nu" )٢٦(  

  ".العائدة إلى إلتاني ابنة الملك ودعت هذه األشياء عند أوالد راكيدوم) الملك(األشياء التي في حجرات "
 
 

للمودع استخدام وسيلة استبدال الوديعة خصوصاً عند إيداع الغالل في المخازن ويتم االتفاق أو يحق  
كتابة عقد بإرجاع الوديعة بعد حين وهذا ما قام به احد األشخاص بإيداع كمية من الشعير في مخزن الحبوب 

  :وعلى النحو اآلتي



  
 

٣٣١ 

 …… )دراسة مقارنة(عقد الوديعة  في العصر البابلي القديم 

"i-na É Daq-qum 
iš-ta-up-ku-ú-ma 
a-na šum-ma-an-la dUTU 
a-na ma-a+-+a-ar-tim 
pa-qi-id...... 
na-aš-pa-ak É Daq-qum 
i-pé-el-te-e-ma šum-ma-an-la-dUTU 
ŠE Ì.LÁ.E" 

فسوف يفتح مخزن الحبـوب العائـد   .... كوديعة ) شمان ال شمش(في بيت العائد إلى داقوم والذي عهد إلى "
  .)٢٧(:الشعير) شمش شمان ال(سوف يكيل ) داقوم(لبيت 

 
) سين موشـاليم (وقد ورد نص من مدينة ديلبات يشير إلى إيداع كمية من التمور لدى شخص يدعى  

إلى زمن حصاد التمور أو جني التمور يبرز المالك فيها استمارة اإليداع موثق من قبل شاهدين وعلى النحـو  
  :اآلتي

2 GUR suluppim 
I GUR ki-im-ru 
šu-ku-un-ne-e 
šu-ku-un-ne-e        i+u kirim 
Ša dSín-mu-ša-lim.... 
pa-aq-du 
UM ebur suluppim 2 GUR suluppim 
1 GUR ki-im-ra 
a-na na-ši ka-ni-ki-šu 
NI.Ram.E" )٢٨( . 

لفترة من .... من البستان العائد لـ سين موشاليم  kimru ) من نوع(كور من التمور وكو واحد من تمور  ٢"
  "كامل وثيقته kimruكور من غلة التمور وكور واحد من تمور  ٢الزمن يودع 

 
وهو نوع من أنواع عقود الوديعة التي يعهد فيها مالك الماشية إلى احد الرعاة ويتم تدوين اتفاق بـين   

ى وفق شروط معينة ومنها أن الراعي يكون مسؤوالً في حالة هروب الماشـية أو  مالك الماشية والراعي عل
إذ يرد في نص العقد عـدد   )٣٠(وهذه نوع من العقود كان يتم فيها تحديد أجور الراعي )٢٩(مرضها أو فقدانها

  :الماشية المسلمة إلى الراعي ومسؤوليته في الحفاظ عليها وعلى النحو اآلتي
12 UDU.NI.T.JI.A 
5 U8.JI.A 
3 SAL.SI LÁ.JI.A 
ŠU.NIGIN 20 U8.UDU.JI.A 
ša DINGIR-šu-ib-ni-šu 
a-na DINGIR-su-ba-ni 
a-na re-ú-tim 
pa-aq-da 
a-na ja-li-iq-tim 
ù pa-as-sà-tim 
iz-za-az" )٣١( . 



  
 

٣٣٢ 

 عيسىلقاء جليل 

أودعها إلى ايلشـو  رأس ماشية تعود إلى ايلشو إبنيشو  ٢٠حمالت المجموع  ٣) و(نعجات  ٥) و(كبشاً  ١٢"
  )".الراعي مسؤوالً(الفقدان أو الضرر يقف ) حالة(بانِ  للرعي في 

 
 

وقد ورد نص عقد من مدينة سيبار يتضمن النص على قيام امرأة تدعى المازي بإيداع أمتهـا أمـام   
  :أربع شهود وعلى النحو اآلتي

"La-ma-zi 
GEMÉ a-ju-ši-na 
am-tam a-na dšamaš-+ulûli 
ip-qi-du 
am-tum i-ma-at 
i-ja-li-iq-ma 
la-ma-zi 
ú-ul a-wa-za" )٣٢( . 

عـن  (فقدت المازي غير مسؤولة ) أو(ماتت األمة ) إذ(المازي أودعت أمتها اخوشينا عند شمش صولولي "
  )".ذلك

منضـدة  وقد ورد في إحدى القضايا التي نظرت فيها المحكمة حول خالف األشـخاص بخصـوص   
) برخـي امـوروم  (تركها وديعة في بيت رجل يدعى ) قوزلم(مصنوعة من الخشب قد أودعها شخص يدعى 

  :الذي قام بيعها إلى شخص ثالث بعشرة شيقالت وعلى النحو اآلتي
"GIŠBANŠUR ša e-zi-bu li-id-di-nu-nim 
i-na É pir-ji-dmarduk ki-a-am i-pu-lu-šu 
GIšBANŠUR ša te-zi-ba-am a-na dmarduk-mušallim 
a-na 10 GÍN KÙ.BABBAR )٣٣(  

كانت قد بيعت المنضـدة المتروكـة إلـى    ) برخي مردوك(في بيت ) كوديعة(المنضدة التي أعطيت وتركت "
  ".بعشرة شيقالت فضة) مردوك موشليم(

 
 

نصوصاً متعددة لبيان أحكام الوديعة وكذلك اتجهت القوانين الحديثة إلى وضـع   أفرد قانون حمورابي
  :أحكام دقيقة لتنظيم عقد الوديعة وهذا ما سنتناوله على النحو اآلتي

 
 

لقانون حمورابي انه أجاز أن تكون من المسائل المهمة، التي تسجل للقوانين البابلية القديمة وخصوصاً 
  .)٣٤(الوديعة بأجر أو دون أجر

) ١٢١(وهذا ما نصت عليه المـادة   )٣٥(ففي ميدان إيداع الحبوب أوجب القانون أن يكون اإليداع بأجر
  :من قانون حمورابي باآلتي

"šum-ma a-wi-lum 
i-na É a-wi-lim 
ŠE iš-pu-uk 
a-na I.ŠE.GUR.E 



  
 

٣٣٣ 

 …… )دراسة مقارنة(عقد الوديعة  في العصر البابلي القديم 

5 SILA ŠE 
ID na-aš-pa-ki-im 
i-na-ad-di-in 

  :التي تعني
حبوبـاً لكـل كـور مـن الحبـوب أجـرة        (*)إذا أودع رجل حبوباً في بيت رجل، يدفع في السنة خمسة قا"

 .)٣٦("المخزن

كما أن القوانين البابلية القديمة فرقت وبوضوح في الحكم عند فقدان الوديعة واالمتناع عن إعادتها بين 
مهمالً أو سيء النية، ففي حالة فقدان الوديعة مع أموال المودع إليه فان صاحب البيت يحلف أن يكون الوديع 

  :من قانون أشنونا باالتي) ٣٧(أمام اإلله بان أمواله فقدت مع أموال الوديعة وهذا ما ورد في نص المادة 
"šum-ma É LÚ lu-uq-qú-ut it-ti ma-+a-ar-tim 
ša id-di-nu-šum ju-lu-uq be-el É ja-li-iq 
be-el É i-na É D.tišpak ni-iš DINGIR 
i-za-kar-šum it-ti bu-še-e-ka bu-šu-ia 
jal-qú i-wi-tam ù sà-ar-tam la e-pu-šu 
i-za-kar-šum-ma mi-im-ma e-li-šu ú-ul i-šu" 

  :التي تعني
التي أعطاه إياها، على صاحب البيت أن يقسـم  إذا سقط بيت الرجل وفقدت أموال صاحب البيت مع الوديعة "

فقدت أموالي مع أموالك ويعلن له لم اعمل حيلـة أو خيانـة، لـن يكـون عليـه أي      "باإلله في معبد تشباك 
  .)٣٧("شيء

أما في األحوال األخرى فإن التعويض  )٣٨(وهنا في النص يوضح بأن صاحب البيت بريء وال يعاقب 
إذا لم يلزم المهمل إال برد ما يعادل مـا  . كان اخف مما هو ملقى على سيء النيةالذي كان يلقى على المهمل 

  :من قانون أشنونا باآلتي) ٣٦(أودع إليه، وهذا ما نصت عليه نص المادة 
"šum-ma LÚ bu-še-šu a-na na-ap-tà-ri a-na 
ma-+a-ar-tim id-di-in-ma É la pa-li-iš 
si-ip-pu la ja-li-iš a-ap-tum la na-às-ja-at 
bu-še-e ma-+a-ar-tim ša id-di-nu-šum 
uj-ta-li-iq bu-še-e-šu i-ri-a-ab 

  :التي تعني
ومع (وديعة، ولم يقتحم البيت ولم تكسر العتبة ولم يقلع الشباك ) naptarum(إذا أعطى رجل أمواله لنبطرم "

  .)٣٩(أموالهفقدت أموال الوديعة التي أعطيت له، عليه أن يعوضه ) ذلك
  :من قانون حمورابي باالتي) ١٢٥(الحكم نفسه ورد في نص 

"šum-ma a-wi-lum mi-im-ma-šu a-na 
ma-+a-ru-tim id-di-in-ma a-šar id-di-nu ù 
lu i-na pí-il-ši-im ù lu i-na na-ba-al-ka- 
-at-tim mi-im-mu-šu it-ti mi-im-me-e be-el 
É ij-ta-li-iq be-el É ša i-gu-ma mi-im-ma 
ša a-na ma-+a-ru-tim id-di-nu-šum-ma 
ú-jal-li-qú ú-ša-lam-ma a-na be-el NÍG.GA 
i-ri-a-ab be-el É mi-im-ma-šu jal-qá-am 
iš-te-ne-i-ma it-ti šar-ra-qa-ni-šu i-li-qí 

  :التي تعني



  
 

٣٣٤ 

 عيسىلقاء جليل 

المكان الذي أعطيت فيه سواء ) من(البيت إذا أعطى رجل أشياءه للمحافظة وفقدت أشياؤه مع أشياء صاحب "
من حفرة أو تسلق، على صاحب البيت الذي كان مهمالً أن يعوض ويعيد إلى صاحب األشـياء كـل شـيء    

على صاحب البيت أن يستمر بالبحث عن أي شيء لـه مفقـود ويأخـذه مـن     ) و(أعطي له للمحافظة وفقد 
  .)٤٠("سارقه

ر الوديعة فان أحكام قانون حمورابي أفردت أحكاماً مشددة في مثل أما إذا كان المودع سيء النية وأنك
مـن قـانون حمـورابي    ) ١٢٤(هذه األحوال فهي تارة تقضي بمضاعفة الوديعة على المنكر كما في المادة 

  :باالتي
"šum-ma a-wi-lum a-na a-wi-lim KÙ.BABBAR 
GUŠKIN ù mi-im-ma šum-šu ma-jar ši-bi a-na 
ma-+a-ru-tim id-di-in-ma it-ta-ki-ir-šu 
a-wi-lam šu-a-ti ú-ka-an-nu-šu-ma mi-im-ma 
ša ik-ki-ru uš-ta-ša-na-ma i-na-ad-di-in" 

  :التي تعني  
ذهباً أو أي شيء مهما كان للمحافظة أمام شهود وأنكرها، يثبتونها على ) أو(إذا أعطى رجل إلى رجل فضة "

  .)٤١("أي شيء أنكره ذلك الرجل ويضاعف ويدفع
في حين توجب أن يصبح التعويض خمسة أضعاف إذا كان المودع مرتبطاً برحلة وهذا ما نصت عليه 

  :من قانون حمورابي باالتي) ١١٢(المادة 
"šum-ma a-wi-lum i-na jar-ra-nim  
wa-ši-ib-ma KÙ.BABBAR GUŠKIN ZÁ ù bi-iš 
qá-ti-šu a-na a-wi-lim id-di-in-ma a-na 
ši-bu-ul-tim ú-ša-bíl-šu a-wi-lum šu-ú 
mi-im-ma ša šu-bu-lu a-šar šu-bu-lu la id-<di>- 
-in-ma it-ba-al be-el ši-bu-ul-tim a-wi-lam 
šu-a-ti i-na mi-im-ma ša šu-bu-lu-ma la 
id-di-nu ú-ka-an-nu(!)-šu-ma a-wi-lum šu-ú 
A.RÁ-5-šu mi-im-ma ša in-na-ad-nu-šum a-na 
be-el ši-bu-ul-tim i-na-ad-di-in" 

  :التي تعني
أحجاراً أو مقتنيات يديه إلى رجل وأودعه إرسالها، ) أو(ذهباً ) أو(إذا كان رجل مرتبطاً برحلة وأعطى فضة "

ـَّم ذلك الرجل ما أودع إليه في المكان المرسل إليه  على  ، يثبت صاحب اإلرسالية)عليه(استولى ) بل(ولم يسل
ـّمه ويدفع ذلك الرجل خمسة أمثال أي شيء أعطي له إلى صـاحب  ) له(ذلك الرجل أي شيء أودع  ولم يسل

  . )٤٢("الوديعة 
والعلة من التشديد في هذا النص واضحة إذ أن األمر ال يقتصر على الوديعة في مكان إقامة الطرفين، 

فان مثل هذا االلتزام يتوجب التشديد معـه حمايـة   بل أن الوديع مكلف بنقل الوديعة وإرسالها إلى محل آخر 
إلنسيابية نقل األموال والعروض والذهب والفضة، فالحماية هنا تتجلى في مظهرين أولهمـا تـوفير الحمايـة    

  .لحفظ الشيء وثانيهما توفير الحماية لنقله وإرساله فضاعف القانون التعويض خمسة أضعاف
ادية فإنها كانت ترد في نص العقد، على شكل بنود تلـزم طرفـي   أما أحكام الوديعة في العقود االقتص

  :العقد االلتزام بها ومنها فقرة تخص إعادة الوديعة عند طلب المودع من المودع لديه وعلى النحو اآلتي
   



  
 

٣٣٥ 

 …… )دراسة مقارنة(عقد الوديعة  في العصر البابلي القديم 

  
"U4 i-ri-šu-šu KÙ.BABBAR Ì.LÁ.E" )٤٣(  

  "عندما يطالبه سيزن الفضة"
  :إعادة الوديعة إلى اجل معين وعلى النحو اآلتيوفي بعض العقود يتم فيها تحديد مدة 

"ITU NE.NE.GAR 
KÙ.BABBAR ù še-am 
ma-+a-ar-ta-šu 
i-le-eq-qé" )٤٤( . 

  "يأخذ وديعته فضةً  وشعيراً في شهر آب"
وفي حالة وفاة الشخص المودع أي صاحب الوديعة فان الوديعة تعاد إلى ورثته، فـان اخـذ وصـل    

وفي بعض عقود الوديعة ترد فقرة الشرط الجزائي بتعويض مـالي يفـرض   . )٤٥(حقهبإرجاع الوديعة يضمن 
  :على المودع لديه في حالة عدم إعادته الوديعة في الوقت المحدد وهذا ما ورد في النص وعلى النحو اآلتي

"ú-še-te-iq-ma 
1 GÍN #  GÍN AN.NA 
MÁŠ DAJ.JE.DAM" )٤٦(  

  "شيقل قصديراً فائدة ١٠  3يضيف ) الموعد(تخطاه ) إذا"(
وكذلك ورد في نص وديعة أغنام فقرة الشرط الجزائي الذي يفرض على الراعي في حالة الخسارة أو 

  :الفقدان الماشية وعلى النحو اآلتي
"im-me-ru-um i-ja-li-qi-ma i-ri-ib" )٤٧(  

  )"يعوض راعي األغنام(فقدت األغنام يعيد ) إذا"(
 
 

على خالف قانون حمورابي الذي لم يفرق بين العقوبة المدنية والجزائية لعدم وضوح تلك التفرقة فـي  
  .تلك األزمنة، فان القوانين العراقية الحديثة أقرت عقوبات جزائية ومدنية على إنكار الوديعة

عقوبة جزائية على كـل مـن   نص المشرع على  ١٩٦٩لسنة  ١١١ففي قانون العقوبات العراقي رقم 
  :منه إذا جاء النص على النحو اآلتي ٤٥٣يخون األمانة في المادة 

كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له ألي غـرض  "
للغرض الذي كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خالفاً 

عهد به إليه أو سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصـادرة  
  . )٤٨("ممن سلم إياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة

 أما أحكام القانون المدني بالنسبة للوديعة فإنها قد جاءت مفصلة في نصوص عديدة إذ تـنص المـادة  
  :على اآلتي ٩٥٢

  .يجب على الوديع أن يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها. ١"
 ".وله أن يحفظها عند غير أمينة بعذر. وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة. ٢ 

ن أذن صاحبها، وان استعملها ليس للوديع يستعمل الوديعة وينتفع بها دو"على انه  ٩٥٦ونصت المادة 
  ".بال أذن وهلكت فعليه ضمانها
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ليس للوديع أن يأخذ أجره على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك فـي  "على انه  ٩٦٨كما نصت المادة 
  ".العقد

وقد فرق القانون بين الوديعة بأجر والوديعة دون أجر وشدد المسؤولية عندما تكون الوديعة بأجر، فقد 
إذا كان اإليداع باجرة، فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكـن التحـرز منـه ضـمنها     " ٩٥٣ نصت المادة

  ".الوديع
واألمانة غير مضـمونة  "بقولها ) ٢(فقرة  ٩٥٠أما المسؤولية عن الوديعة دون أجر فقد عالجتها المادة 

ـْعه أو تعدي على األمين بالهالك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه أم ال، وإنما يضمنها إذا هل ـِصن كت ب
  . وهذا يعني أن الوديع في الوديعة، دون أجر، ال يسأل إال في حالة تعمده أو إهماله". أو تقصير منه

 
 

تبين لنا من خالل هذا البحث أن عقد الوديعة من العقود المهمة قـديماً وحـديثاً، وان تعـدد ميـادين     
ى حيوية تلك الحضارة ومدى التطور الذي وصـلت إليـه مـن    استخدامه في حضارة وادي الرافدين يدل عل

  . الناحيتين االقتصادية واالجتماعية
فعقد الوديعة كان من العقود واسعة االنتشار في المجتمع البابلي القـديم، ولهـذا فـان المصـطلحات     

تصادية والقـوانين  المستخدمة للداللة عليه كانت من المصطلحات التي يتردد ذكرها في العديد من العقود االق
القدماء استخدموا صيغ متنوعة عند إبرام عقد الوديعة باختالف النشـاطات   نالعراقية القديمة؛ بل أن العراقيي

التي ينظمها ذلك العقد، إذ أن عقود الوديعة انصبت على أشياء متنوعة كالمعادن والحبوب والسلع الـخ، بـل   
ك العقود كتلك العقود التي تنصب على العبيد ومن المدهش حقـاً  كان اإلنسان نفسه في بعض األحيان محالً لتل

أن التنظيم القانوني الحالي لعقد الوديعة ال يختلف جوهرياً عن التنظيم الذي كان سائداً في المجتمـع البـابلي   
  .القديم، على الرغم من الفارق الزمني الشاسع بين الحقبتين
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