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  ٧/١/٢٠٢١تاریخ قبول النشر:                  ١٥/١٢/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  :الملخص

سجالت النشاط  لواح المسماریة ارشیفات مهّمة منعبر األخّلف لنا العراقیون القدماء و 

سجالت المحاسبة التي  ومن اهّمها. خصبًا ومفتوحًا للبحث والدراسة التي تعد مجاالً  االقتصادي

" الحساب المتوازن"  لدى الباحثین ترجمته و  (nig2-kas7..ak)  السومري  مصطلحال یرد فیها

تفسیر اقتصاد العراق القدیم في سیاق مصطلح اهمیة كبیرة الاو "حسابات المیزانیة". ولهذا 

داللته  قبل المیالد. لذا جاءت هذه الدراسة  لتبّین نصوص نهایة االلف الثالث في  اً السیمو 

   .والحضاریةاإلداریة  و اللغویة

  المحاسبة / االقتصاد القدیم.الحساب المتوازن/  / nig2-kas7  / nikkassu الكلمات المفتاحیة:

  

A Study of The Sumerian Term  NIG2-KAS7.. AK 
(Balanced Account)In The Texts of The Third Millennium B.C 

Asst.Lect.Abdulmakram Mahmoud Mohammed Alezzi 
Education Directorate of Kirkuk 

Abstract: 
The ancient Iraqis left us, through cuneiform tablets, important 

archives of records of economic activity, which are a fertile and open 
field for research and study. Among the most important of these are the 
accounting records in which the Sumerian term (nig2-kas7..ak) is 
mentioned and translated by researchers as "balanced account" or "budget 
accounts". This term has great importance in the context of the 
interpretation of the economy of ancient Iraq, especially in the texts of the 
end of the third millennium BC. Therefore, this study came to show its 
linguistic, administrative and cultural importance. 
Keywords: nig2-kas7 , nikkassu , balanced accounts , accounting , ancient 
economics. 
 
 



  ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٥٢ 

:المقدمة  

لتدوین ومیلهم نحو التحضر والمدنیة باالعراق القدیم حبهم وشغفهم  إن المعلوم عن سكانِ 

اختراع الكتابة  نها وو دن وتنظیم شؤ بناء المُ  هال اهمّ والشواهد على ذلك كثیرة لعّ  .وٕایثارهم للنظام

مة مناخه ءفرة میاهه وخصوبة ارضه ومالو رف العراق القدیم بكثرة خیراته و كما عُ  ، القوانین وسنّ 

 له ومن ناحیة الطرق والتنقل فلیس فیما بین اقالیم العراق القدیم او االقالیم المجاورة ،للزراعة

في انتاج حضارة  مجتمعةً   لذا ساهمت هذه العوامل التواصل ویعیق التجارة یمنع  عائق طبیعيً 

صالة. ومن ابرز مظاهر هذه الحضارة أواكثرها  في العالم عّدها الباحثون احدى اقدم الحضارات

واكثر  . ح طینیةاالمدونة غالبًا على الو  و الخزین المعرفي الهائل المتمثل بالنصوص المسماریة

لكشف من خالل التنقیبات وقد تم ا قانونیةو ٕاداریة و سجالت اقتصادیة  مضامین النصوص تمثل 

غیر القانوني عن مئات االالف منها ومازال یتوقع وجود اعداد كبیرة في  (النبش) والحفر رسمیةال

. ولعل من اهم الدوافع لتدوین الجزء االكبر من هذه النصوص كان بقصد  بطون المواقع االثریة

االحصاء والمحاسبة والتنظیم والحفظ حتى ال تضیع الحقوق وتهدر الجهود ولكي تصان االموال 

 ،في شكلها االول الكتابة  وتطور هذه المقاصد هي الحافز على اختراع كانت وقدوالممتلكات 

وفي بدایة النصف الثاني من  .)١(لحساب سبق ظهور الكتابة بعدة قرونالسیما اذا ما علمنا ان ا

قبل  "العصراو بعصر السالالت المبكر االلف الثالث ق.م والمعروف لدى المختصین 

تنقل لنا  المسماریة  بدأت الكتابة ق.م )٢١٥٤- ٢٣٣٤( وصوال للعصر السرجوني "السرجوني

النصوص اكثر ثراء حتى ظهرت المصطلحات   غدتو الحیاة الیومیة بوضوح وتفصیل من  اً صور 

وقد .ادیة كما ظهرت مهن محترفة لألعمال االقتص ،خصصیة لشتى المظاهر االقتصادیة الت

خصبًا ومفتوحًا  تعد مجاالً من سجالت المحاسبة التي  ا العراقیون القدماء ارشیفات مهّمةخلف لن

 للبحث والدراسة .

   النشاط االقتصادي هو مصطلح وما یعنینا من هذا المورث المتراكم من سجالت

(nig2-kas7..ak)ألهمیة هذا التعبیر في  ونظراً  "الحساب المتوازن"  لدى الباحثین ترجمته و

 نصوص نهایة االلف الثالث ولكونه لم ینل دراسةً في ا السیمالقدیم و العراق سیاق تفسیر اقتصاد 

تبین داللته تظهر مفهوم هذا التعبیر و  بدراسةٍ الضوء  علیه نلقي رأینا من المهم ان  مستقلة

  .والحضاریةاإلداریة  و اللغویة

كل ما سأسرد في هذا البحث قدر االمكان  لحساب المتوازنل نوسع فهمنا ألجل ان و 

المصطلحات التي تأتي مع الحساب  خاصةو  .لو كان ارتباطا غیر مباشر حتىیرتبط  به 

  .او تشترك معه في مضمون النص المسماري او تشابهه في الصیغة  نفسها المتوازن في الجملة

  

  



  العّزي م محمود محمدكرِ المُ  عبد .م.م         AK..  NIG2-KAS7دراسة المصطلح السومري 

 في نصوص االلف الثالث ق.م (الحساب المتوازن)

٢٥٣ 

:  الداللة اللغویة  

العالمتین  شكل ج علىن نعرّ أ مصطلح الحساب المتوازنالبد لنا قبل الولوج في تفاصیل 

و (عصر الوركاء الطبقة الرابعة )  مرحلة الكتابة الصوریة من اً بدء  المصطلحالمكونتین لهذا 

  NIG2دلت على المفردة التي فالعالمة  لف الثالثنهایة اال نصوص وصوًال لشكل العالمتین في

  :بهذا الشكلرسمت 

  
"  :) وتعنيninda( ىیدل عللعل اول استعمال لها كان  واسعة جداً  على معانٍ  العالمة تودلّ  

) وتعني :  gar (اخرى مثل  وقراءاتٍ معاٍن تدل على بحت ثم اص ، حصة شعیر.  رغیف خبز

مّیز هذه وتُ  .)٢(ممتلكات ، كل شيء، ئاً شیوتعني :  ) ni3   ،nig2(  تقرأو   .اً جمع  ، اً ، وضعاً كدس

كصیغة  تأتي  )nig2المفردة (تجدر االشارة الى ان و  .حسب سیاق النص بعن بعضها قراءات ال

- si-saومعناه " هدیة "،  و كذلك (  (nig2-ba) سابقة للكلمات لتكوین تراكیب اسمیة مثل :

nig2" ٣( ) ومعناه " عدالة(  .  

الى نهایة  لصوریةمرحلة الكتابة امنذ للداللة على العّد و الحساب  عملتالتي استاما العالمة  

  :تي بالشكل اآلوتطورت االلف الثالث فرسمت 

  
لوحة تسجیل وهي مقسمة بخطوط  هي صورة یعتقد انها تدل على صل شكل العالمة أن إ و  

حسب المرتبة العددیة والنتوء الجانبي ربما یشیر الى ید حامل اللوح او الى بوضع االعداد  ألجل

ولم یقتصر معنى العالمة على الحساب والعّد بل دلت الصورة ایضا على معنى  .)٤(قلم الكتابة 

كانت والحساب القراءات التي خصصها الباحثون لعالمة العّد  و . ubisagوكاتب sangaكاهن 

مصطلح المحاسبة من هاتین العالمتین یتكون . و šita5،šid ،ka9 ، kas7متعددة منها : 

 المعروف   السومري

) (nig2-kas7  هو تركیب اسمي غیر قیاسيالذي)لحرفي ن  المعنى افإواستنادًا الى ما تقدم  . )٥

حساب  او عّد االشیاءهو: من حیث اللغة  nig2-kas7) ( لمصطلحللمفردتین المكونتین 

  .كل شيء ، حسابُ الممتلكات 

في  nig2-kas7) (  حمصطلورود  نّ إ .تصفیة الحساب ،یعني : المحاسبة ف اصطالحاً  اّما

 تعبیراما  متوازن وانما یدل على المحاسبة بشكل عام  نص ال یعني بالضرورة انه حسابال

وقد وضعه  Balanced account"فانه ترجمة للمصطلح االنكلیزي " المتوازن"الحساب "

مع  nig2-kas7) (التي یرد فیها مصطلح  نصوصالم سیاق و الباحثون استنادا الى مفه



  ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٥٤ 

یتطلب التوازن بین یشتركان في حساب و تدل على محاسبة بین طرفین مصطلحات اخرى 

 هذا التركیب السومري الى التعبیر االنكلیزي الحدیث  رجمتُ او نقصًا لذلك  ا زیادةً محسابیه

""Balanced account " او الحسابات المتوازنة ".  الحساب المتوازن ویترجم الى العربیة  

) akیأتي مركبًا مع الفعل السومري (والمعنى االوضح واالكثر ورودًا لمصطلح المحاسبة عندما 

  ومعناه

  :اب فستكون الجملة الفعلیة االتیةنموذجًا للصیغة الفعلیة للحسأواذا اردنا ان نضع  )(عمل، انجز

  

  الجملة الفعلیة لمصطلح المحاسبة السومري  الترجمة العربیة

  nig2-kas7-bi  i3-ak  عمل محاسبته

   

تكاد تبقى ثابته  لكنها ق.م  االلف الثالثالمحاسبة في في نصوص  ومع تكرار ورود هذه الجملة

   .وال یتغیر فیها سوى سابقة الفعل والحشوات 

 "nikkassu" في كلمة  اللغة االكدیة الى)  ( nig2-kas7السومري  المصطلح  انتقلوقد 

 االكدیة انتقل هذا المصطلح الى اللغة العربیة وظهر في مصطلح عن طریق  یرجح انهو 

ة في اللغة العربیة هي مصدر المقاصّ  ، اذ هنفس الذي یشابهه في اللفظ وله المعنى ة" "المقاصّ 

 .)٦(" اقتطاع دین من دینٍ  " وفي اصطالح الفقهاء " الدین في مقابلة الدین" قاّصه وتعني 

  المتوازن :المفهوم العام للحساب 

دأت من ظهر الحساب المتوازن بعد عملیة تطویر او تحسین طویلة لعمل المحاسبة ابت

داري عالي المستوى إتنظیم  انه فضًال عن االرقام والمكاییل والمقاییس اختراع الكتابة ثم استعمال

فأصبح الحساب المتوازن صیغة  وزیادة في االنتاج،  في النشاط االقتصادي واضح نمو صاحبه

وفاء او سداد  هذه الطریقة في المحاسبة ألجل التأكد من كانت تستعمل ، متطورة من الحسابات

عمل ، وكان یُ  تجارو وموظفین  نمسؤولیالمتعهدین بالتزاماتهم  تجاه الدولة من مؤسسات و 

ویتطلب عمل المحاسبة خبرة  .)٧(للمستقبل القریب والتهیؤ له الحساب المتوازن ألجل التخطیط 

كبیرة ودقة في الحساب وخاصة في معادلة وتكافؤ اثمان السلع مع بعضها البعض او تقییمها 

  .  )٨(ال یتجزأ من منهج تعلیم الكتبة اً بالفضة او الشعیر . حتى اصبح عمل المحاسبة جزء

االت وتسویة لإلیصحسابات ختامیة تصفیة ممكن ان نفهمه انه من الفالحساب المتوازن 

متعاقدین موظفین او بین الدولة وتمثلها مؤسساتها المحلیة المختصة وبین  (الفواتیر) التي ُسّجلتْ 

، تجاریة ، حرفیة وغیرها) ألجل توفیر او مستقلین من محترفي المهن االقتصادیة (زراعیة 

   .)٩(قلأخالل سنه او  منتجات وسلع وخدمات تحتاجها الدولة
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هذه  و قد جمعت لوكالة المحاسبة المركزیة دارياالرشیف اإللذا فسجالت الحساب المتوازن تمثل 

عند استالم  ُسّجلتْ استنادًا الى قوائم االیصاالت (الفواتیر) التي بیانات السجالت المؤسسة 

 ،قسمین طرفین او  منیتكون فالحساب المتوازن  أو مستند اما هیكل . )١٠(من موّردیها البضائع 

یه ما یمكن ان نسمّ  توفیرعلیه یقع الذي وهو  وهو الطرف المستفید من ناتج العملاالول الطرف 

 وحرفیاً ) sag-nig2-gur11-ra( التعبیر المركبوتتمثل في النص المسماري ب)  المواد االولیة  (

المال ، االصول س أ"ر  یعني واصطالحًا  )١١(رأس الممتلكات " یعني " رأس االشیاء المتراكمة /

، حیوانات ةیة: االراضي الزراعیتوشملت العناصر اال ،)١٢(المتاحة، الكمیة المتاحة قبل الخصم"

سلع غذائیة مثل  ،)١٣(الطیور،،السمك  حراثة ، قطعان الماشیة وكذلك منتجاتها وخاصة الصوف

، ، عبیدال،االفراد (عمّ والتمور الحبوب وخاصة القمح والشعیر كمنتجات زراعیة و  التوابل والملح 

السیما المعادن و إماء) ایام العمل، السلع المصنعة، الصناعات الحرفیة ومنتجاتها ، المواد الخام 

ممكن ان یظهر في مستند النص من المن هذه العناصر  ءاي شي، وخاصة الفضة والنحاس 

  : تحت مسمى

 )sag-nig2-gur11-ra ()الباحثون تسمیة معاصرة  لهذه الطرف  وألجل التوضیح یستعمل . )١٤

  في المحاسبة اذا یسمى جهة االئتمان او الدائن .

موجودات الطرف  لمععلیه ان یعمل او یستثمر او یست وهو الطرف الذيوالطرف الثاني   

و  او نفقات  فاتو ویعني مصر  (zi-ga-am3)ویمثله في مضمون النص المصطلح  االول

في   هذا الطرف   وكذلك یسمى ،من ذلك " وویعني  "منها ا (Ša-bi-ta)المصطلح 

وألجل  بعض انواع الحساب المتوازن . وفي ات المعاصرة  المدین او جهة االعتماداالصطالح

) او ku3-bi(  مقارنة السلع مع بعضها البعض  یتم تقییم ومعادلة جمیع انواع السلع بالفضة

بین جهة االئتمان وجهة على الرصید فرق الناتج  عند المحاسبة سیكون و) še-bi(  الشعیر

 .كمیة مستحقة ولم تسّلم بعد ویقصد بالعجز ) ١٥( (la2-ni) او عجزاً   diri)فائضًا ( اما الخصم 

، اي هو الرصید المتبقي من االصول(رأس المال) ولم یتم تسدید السلع او الخدمات المقابلة له

ذمة الطرف في نتیجة المحاسبة متأخرات لصالح االدارة باقیة  ُتظِهر لنا النصوص وغالب 

تكون نتیجة المحاسبة فائضًا ألنه من غیر المعتاد ان یجلب  جدا اننادر من الالمتعاقد معها و 

واذا بقي العجز الى دورة محاسبة اخرى عندئٍذ یسمى في  ، المتعاقد حاجة اكثر من المطلوب

وفي بعض  . )١٦(ني الباقي اي الباقي من الدین السابق) ویعsi-i3-tumالنص المسماري (

یظهر احیانا بعد المصطلح نصوص الحساب المتوازن من مدینة اوّما في العصر السرجوني 

)la2-ni ( وهو  یخص المستحقات المتأخرة  تعبیر اخر )e3-e3-dam  ( ویعني " القادم ، سیتم
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المتوازن عادة بذكر اسم من اشرف على وتختتم نصوص الحساب  . ، سیأتي الحقًا " احضاره

  والصیغة التأریخیة . )١٧(المحاسبة او المستفید من المحاسبة (حساب یخص ...)

  

  األكدي القدیم : رالعص من اوّمانصوص مدینة الحساب المتوازن في 

ان النصوص االقتصادیة في االلف الثالث عمومًا تمتاز باإلیجاز الشدید وال تظهر اال 

و تكون المضامین غالبًا عبارة عن اعداد لوحدات من المكاییل أو المقاییس القلیل من التفصیل 

، وظهور مع المعدود من سلع وغیرها واسماء اشخاص مستلمین او مسّلمین مع القاب مهنیة 

وبالتالي یبقى فهمنا لمضمون یوّضح وُیفِصل في مثل هذه النصوص محدود جدا  تعبیر لغوي

على النظریة المستندة  وٕاجراءاتهاالنص قاصرا وغیر مكتمل و نعتمد في فهم الحیاة االقتصادیة 

المصطلحات التي تظهر في النص ومقارنتها وتحلیلیها حتى نستطیع اكمال الصورة  الى

في العصر  اوّماوسیرتكز البحث على نصوص منطقة  لفیة الثالثة.الواضحة لالقتصاد في اال

 النصوص التجاریة واالقتصادیة منون ذاك الن الباحثین یعدّ و  األكدي وعصر ساللة اور الثالثة

لكثرة النصوص  االقتصادیة القادمة  نظراً  بالنسبة لغیرها من مدن العراق القدیم  معیاراً  اوّمانة مدی

مقارنة في الشأن التجاري لما اظهرته نصوص هذه المدینة من تفصیل وكذلك  اوّما منطقةمن 

مدن اخرى  من في سیاق البحث نستشهد بنصوص  واحیاناً االخرى . المدن وثائق یرها من بغ

 في جنوب العراق القدیم ، و على نحو اقل نستشهد  بنصوص من عصر السالالت المبكرة .

العائدة  "اقتصاد المؤسسات الرسمیة "  یمتاز بالتنظیم  ویطغى علیه اوّماكان اقتصاد مدینة 

حصة طعام او  مقابل عّمال بأجر اوموظفون او ّما إ فهم في العموم  وبالنسبة  لألفراد للدولة .

، )١٨(في العصر األكدي القدیم  انه موجود فقد اثبت الباحثونالخاص  نشاطاّما البنظام السخرة  

ویعزى ذلك لطبیعة العمل الخاص فهو ال  مؤثر،واضح و له ظهور  لم یكنالنصوص  نه فيلك

یحتاج الى توثیق بشكل كبیر كما في المؤسسات الرسمیة للدولة و لیس هناك ما یدعو الى 

النشاط  دور بعض اآلراء تحصر االحتفاظ بالوثائق مدة طویلة من الزمن بعد انتفاء الحاجة الیها.

ى ان بعض الباحثین من للدولة ، حتمع المؤسسات الرسمیة  التجارمن خالل تعاقد الخاص 

معامالت االقتصادیة  او وكالء الدولة في ال ءكانوا وكال القطاع الخاص ربما تجاریقترح ان 

  .)١٩(مشتریات

الزراعیة فاألراضي  ، مثاًال لفهم الحساب المتوازنافضل  اوّماتبدو سجالت الزراعة في 

 الرسميواالدارة ل یاو مكتب التسج  ensiتقوم الدولة متمثلة بأمیر المدینة  وتعود ملكیتها للدولة 

اذ .   gu-surاو المّساح   sag-apinیمثلهم رئیس الفالحین  في المدینة بالتعاقد مع الفالحین و

فعلیهم العمل (حراثة وحصاد ودراسة الحبوب)  ونا الفالحامّ توفر الدولة البذور وحیوانات الحراثة 

لفالحین بخصم یقوم رئیس ا و عند نهایة الموسم الزراعي  یسّلم الفالحون الحبوب مدروسةً و 
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وبالمقابل یحصل الفالحون على جزء  من المحصول او  الحراثة  حیواناتالبذور وكلفة علف 

احیانًا االمیر یظهر و یذهب الباقي الى مخازن االدارة الرسمیة . ثم  ،تعویض لعمل االفراد

  .)٢٠(كمشرف  على عمل الحساب المتوازن

-e2)في مكان یدعى ) وغیرها من السلع  لقمح والشعیرل (ما یتم الحساب المتوازن  غالباً و        

gidri)   یعد  اذ. ومعناه " بیت الصولجان " ومن داللة االسم یتضح الدور االداري لهذا المكان

عمل فیه یو یتم فیه حفظ السجالت والوثائق و  اوّماالمبنى  االداري الرئیس في  " بیت الصولجان "

كبیرة عن دقة  ةالذي یتحمل مسؤولی وهو ،)٢١( الحاكم (المحافظ) كرئیس حسابات الملك

قسائم  ر عن هذه المحاسبة تم إعداد ملخصاتها الشهریة من قبل االفراد ثم یصدیالحسابات التي 

ختتم وتُ . )٢٢(ة الحاكمن اربعة اعمدة ومؤرخة لمدة والیتتكون مصادرة في الواح واضحة ومرتبة 

  ة :یتهذا النوع  عادة بالصیغة االالنصوص من 

  اوّما( فالن) حاكم مدینة  - 

   اوّمااالیكدري (العائد) لمدینة في  - 

 المتوازن عمل حسابه - 

  ؟ ؟ شهر سنة   - 

واكثر حكام اوّما ظهورًا في نصوص الحساب واالحصاء التي تصدر من ایكدري اوّما هما   

وقد تمیزت  نصوص المتحف العراقي المنشورة  في السنوات  . الحاكم میساك والحاكم شول

لحاكم معروف لدى األخیرة بظهور اسم الحاكم شول بشكل واضح ومتكرر بعد ان كان اسم هذا ا

عهد الحاكم شول  في اوّمامدینة ا تجدر االشارة الیه ان وممّ . )٢٣( فقطنص واحد  الباحثین في 

 جلیًا فيهذا تمیزت بالنمو االقتصادي وزیادة االنتاج  وخاصة اإلنتاج الزراعي الوفیر  وظهر 

الحبوب وخاصة  كبیرة من انتاج كمیاتهذه السجالت لنا  تقد اظهر فلحساب المتوازن سجالت ا

النص  ختاممن المتحف العراقي نقرأ في  ة احد النصوص المنشور في  محصول الشعیر فمثالً 

  المجموع االتي :

  - [šu . nigin2]x 6 guru7  406  še gur - sag - gal2 - dul3 

  - šu . nigin2 1471 ziz2 gur 

  - šu . nigin2 100 (gur) 2 (pi) gig gur 

  - še giš-ra-a(24) 

  الترجمة :

  دول - كال  -كور شعیر  بمقیاس كور ساك  ٢٢٠٠٦المجموع   - 

  كور حنطة (نوع كوناشو) ١٤٧١المجموع  - 
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  بي حنطة ٢ كور( و) ١٠٠المجموع  - 

  الحبوب المدروسة  - 

 ،قلیًال من النص اعالهاقل فیه لحبوب ایحمل ذات التفاصیل ومجموع  )٢٥(نص اخر شر أیضاً ونُ 

في كمیات على االرقام أهي حتى وقتنا الراهن  ین النص في كالهذه الكمیة من الحبوب  تمثلو 

نوضح كمیة االنتاج بالمقاییس المعاصرة  فمجموع كمیة یمكن ان اوّما و الحبوب المنتجة في 

 كور  ٢٣٥٧٧ الحبوب المدروسة  یساوي

وفق لتر  ١سیال یساوي تقریبا  ١سیال  و ٢٤٠یساوي  "gur - sag - gal2 - dul3 "مكیال و  

كغم وعند ضرب وجمع  ١بمقاییس االوزان تقریبا لتر حبوب تساوي  و واحد مكاییل المعاصرة  ال

وتقریب كمیة االنتاج في النص اعاله سیكون مجموع االنتاج اكثر من خمسة االف طن من 

على ان هذا النص یمثل مجموع ناتج  انه ال یوجد ما یدل ذ بالحسبان(مع االخ.  الحبوب

ممكن من الوفق هذه المعطیات  ومن مجموع االنتاج)  اً واحدة بل ربما یمثل جزءالحصاد لسنة 

   .ان نفهم مدى اهمیة عمل  المحاسبة  إلدارة هذا النشاط الزراعي المهم

فقد اظهرت  لعمل الحساب المتوازن  هو المكان الوحید  اوّمالم یكن مبنى االیكدري في  

  جرى فیها تسجیل الحساب المتوازن منها :النصوص المنشورة عدة اماكن 

  

  ت  النص المسماري  الترجمة العربیة  

 شول الحاكم

 في ایكدري 

 مدینة كي _ ان  

  عمل حسابه المتوازن 

 الشهر السادس

šul ensi2 ke4 
e2-gidri  
ki-anki  ka 
[nig2-kas7]bi 
in-ak 

 [xx] 6 iti(٢٦) 

1  

 این_ زوني  _ اور

 في المعبد الجدید  

  عمل حسابه المتوازن

ur-ni  den-zu e 
e2-gibil a 

nig2- kas7-bi  i3- ak(٢٧)  

2 

  شول الحاكم

  في المعبد الكبیر 

  عمل حسابه المتوازن  

  السنة العاشرة 

šul [ensi2] 
e2-maḫ[x] 
nig2-kas7-[xxx] 

10 [xx]( ٢٨ )   

3 

  وكیل المعبد  ني_كا_  ابر 

  في الورشة 

  حسابه المتوازنله عمل 

  السنة الرابعة  الشهر الثاني عشر

bara2-ga-ni ugula e2 
geš-kin-ti a 

nig2-kas7-bi e-ak-še٣ 

 4 mu 12 iti (٢٩ )  

4  

 šul ensi2 ke4  شول حاكم 
maš-kan2-

dšaraki-ka 
5  
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  ٣٠ شارا مدینة ماشكن_في 

  عمل حسابه المتوازن 

  الشهر التاسع   )x(السنة

nig2-kas7-bi 
in-ak 
x] mu 10 la2 1 iti (31)  

    في بیت اد_ دا

  المتوازنعمل حسابه 

  (تقویم مدینة ادب)الشهر السابع 

e2 ad-da-ka 
ni3-kas7-bi al-ak 
iti du6-ku3-kam(32) 

6 

 

تمیل  كما قلنا سابقاً كانت الوثائق االقتصادیة من العصر األكدي القدیم  ن أ وعلى الرغم من

لها دور كانت  و مفردات  ظهر مع جملة الحساب تعابیر اال انه ،لالختصار وال تحمل تفاصیل 

التي تكرر ظهورها مع  ح جوانب من اجراءات الحساب المتوازن ومن اهم هذه التعابیریتوض في 

 ) ki.nig2.kas7(الحساب  جملةالذي یكتب في بدایة   )ki (  جملة الحساب المتوازن هو التعبیر

 وفهم  واهم معانیه " ارض ، مكان ، حرف الجر من " وقد واجه الباحثون صعوبة في تفسیر

دور هذه المفردة مع جملة الحساب المتوازن ، وقد تطرق لها الباحث البرفسور بنیامین فوستر في 

ن االول یقصد به جد لهذا التعبیر معنیینممكن ان من الاذا یقول االتي :  ٩٤) صUSPكتابه (

 لحساب المتوازنا اجراءكانت تنقل الیه الحبوب من اجل (بیت الصولجان ) و  مكان محدد

ویمیل االستاذ المتوازن  والمعنى الثاني هو صندوق الحساب المتوازن اي سجل او قید للحساب

 ىالنصوص ال تظهر داللة عل مضامین  نبأفوستر الى اختیار المعنى الثاني و یبرر اختیاره 

و االفعال التي من اجل ایداعها في مكان الحساب المتوازن  ذهابًا و إیاباً حركة للحبوب  نقل و

واستنادًا الى ذلك فأن النقل تم فقط في احتمالیة نقل الحبوب  تؤیدتظهر مع الحساب المتوازن ال 

المعنى االول وهو وجود احتمالیة  یمكن استبعاد السجالت ولیس على وجه الحقیقة ومع ذلك ال

  . كال المعنیین عند الترجمة اقتبَس توازن تنقل الیه الحبوب لذا مكان محدد للحساب الم

في بیت الصولجان  ةوازنتالمالزراعیة حسابات الان ابرز الوظائف التي لها عالقة مباشرة بو 

)e2.gidri) هي وظیفة المساح (gu.šurكدیة () وباألšassukku وهو المسؤول عن سجالت (

او  مكان") ki.nig2.kas7( ملكیة االراضي الزراعیة وجمع ریع االراضي المؤجرة وایداعها في الـ

" وهو inkaru" وباألكدیة (sag.apin)وظیفة رئیس الحراثة  و ٣٣"الحساب المتوازنصندوق 

المسؤول االهم في النشاط الزراعي فهو المسؤول عن اعداد حیوانات الحراثة واستقطاع تكالیف 

من الوظائف المهمة ایضا في عمل  و اعالفها وكذلك تهیئة البذور واستقطاع تكالیفها ایضا.

) nu.banda3" او المشرف (waklu" وباألكدیة (ugula)الحساب المتوازن وظیفة الوكیل 

على العمال وسجالت ال  باألشرافالوظیفتین لهما عالقة مباشرة   تا) وكلlaputtû( وباألكدیة

)gurum2٣٤( ) اي احصاء العمال(.  
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لى ععبارات على غیر المعتاد بعض نصوص الحساب المتوازن وبشكل نادر في  توظهر  

اجراءات عمل المحاسبة  ومكان تلك العبارات في سیاق النص اما تسبق جملة الحساب  او 

  ومن اهم هذه التعابیر نورد اآلتي : تلحقها او مقترنة مع جملة الحساب في سطر واحد

  

 الترجمة العربیة النص المسماري ت

1 nig2-kas7-bi  i3-til
 حسابه أغلق (35)

٢ še nig2-kas7 nu -gal2-la
/ ال یوجدشعیر الحساب لم یسجل (36)  

٣ nig2-kas7 -ka 

ba-na-gar(37) 
 في حسابه وِضَع 

4 ki nig2-kas7 -ka 

i3-na-ga2- ga2
( 38) 

 في مكان/صندوق الحساب المتوازن 

لهاودع   

5 kas7 - bi  i3 - ak حسابه انجز 

6 nig2-kas7 -bi  nu- ak (39)   نجزیلم  هحساب  

7 nig2-kas7   

libir (40) 
 الحساب القدیم

  

كما تظهر مصطلحات اداریة تشترك مع الحساب المتوازن في مضمون واحد ، وغیر واضح 

ح انها تمثل مرحلة من مراحل الحساب لكن نرجّ تماما دورها في اجراءات عمل الحساب المتوازن 

اجراء فرعي یعود في النهایة الى عمل الحساب المتوازن  ومن هذه المصطلحات  :المتوازن او   

  . im.si.sa2)( :السجل االعتیادي/المنتظم  - ١

معناه حرفیا "سجل منتظم" وهو سجل بحسب رأي یتكون من صیغة اسمیة مصطلح سومري 

هذا السجل اسماء قید في . وتُ اوّما) في É.GIDRIالصولجان ( تالباحث فوستر یعود الى بی

 والحرفیین للعمل ربما بنظام السخرة بدال من اداء الخدمة العسكریة. المحلیین اشخاص من العمال

عاشة الاستحقاق حصص ا ألجل فتهمیرجح انه تمت اضاوكذلك یضاف لهذا السجل اشخاص 

وتدون في هذا السجل ایضا اعداد من الماشیة مع اسماء الرعاة المسؤولین   .او غیرها من المزایا

الى هذا  ینالمضاف لألشخاصإشارة الى تدني في المنزلة االجتماعیة  ذلك عنها وفي

  . )٤٢(وتكرر ورود هذا المصطلح مع جملة الحساب المتوازن في اكثر من نص.)٤١(السجل

 .  i3-da-sig7  ) (:  برعایة  - ٢

تأتي مع قائمة حیوانات برعایة فالن واحیانًا تأتي مع  تعني " برعایة " غالباً صیغة فعلیة سومریة 

هذه الصیغة لها شأن  نّ أفمن المؤكد  قائمة من اسماء افراد رجال وٕاماء واطفال برعایة فالن
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وردت هذه الصیغة الفعلیة في  داري لكن من غیر المعروف صلته بالحساب المتوازن اذإ

  .)٤٣(كون لها صله بالحسابات المتوازنةلذلك ربما ی  ،  KAS7 "حساب" وص قلیلة مع تعبیرنص

  

  . )(GURUM2  :معاینة واحصاء

" ویدل على معان piqittuمصطلح سومري ومعناه حرفیا "تثبیت العین" یقابله في االكدیة "

یمكن ان یعطیه هذا جّهز"، والمعنى العام الذي  ، فتش ، عاین ، دققاحصى ، متعددة منها "

  المصطلح هو "االحصاء والتدقیق".

 ) له معنى موازٍ  gurum2ان الـ(الى " Piotr Steinkellerویشیر الباحث بیوتر ستنكلر "

" یأتي في نصوص gurum2 ) وفي الغالب كان عمل االحصاء "nig2.kas7للحساب المتوازن (

ا مّ من نتاج المركز االداري في او  ایضاً  )(gurum2. ویعد عمل  )٤٤( تخص االنسان والحیوان

 عمل احصاء ألنواعٍ  عنالنصوص المنشورة  في بعض هذا المصطلح  "بیت الصولجان" وقد ورد

 صیغة عمل الحساب المتوازن وهي االتي:ومطابقة لتشبه تمامًا  تهصیغ من العّمال و كانت

   me-sag2 ensi2-ke4  -  

 e2-gidri umma ki a-  

 gurum2-bi  i3-ak (٤٥) -  

  الترجمة:

  االمیر میساك - 

  في ایكدري اوّما - 

  عمل احصائه - 

  :الحساب المتوازن في نصوص عصر اور الثالثة 

ز عصر اور الثالثة (العصر السومري الحدیث) بمركزیة شدیدة للدولة وترابط وثیق تمیّ 

هائلة في موارد  رار نسبي في الجانب السیاسي وشهد هذا العهد زیادةبین المدن واالقالیم واستق

المسماریة التي  من الوثائقِ  هائالً  اً كمّ  ف لنا هذا العهد وخلّ   .الدولة والقوى العاملة واالنتاج

الباحثون هذا  حتى عدَّ  جوانب مهمة من االنشطة التجاریة واالداریة والزراعیة وغیرها، سجلتْ 

 اً تشابه ٣نصوص عصر اور وتظهر .)٤٦(توثیقه في تاریخ العراق القدیم ه افضل عهد تمّ العهد انّ 

االرقام و ذات  ها(األكدي القدیم) من حیث استعمالنصوص العصر السابق ل مع الى حد كبیر

لذلك  المكاییل والمقاییس والمصطلحات وصیغ المضامین  الموجودة في العصر األكدي القدیم ،

وهو في مسمى واحد  یجمعونهاكال العصرین  عندما یدرسون نصوصاحیانًا بعض الباحثین 

ها كانت بأنّ  الثالثة  اور ساللةنصوص المحاسبة العائدة الى  وتمّیزت . نصوص االلف الثالث
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وسنأخذ  في شأن نصوص الحساب المتوازن من نصوص العصر األكدي القدیم اكثر وضوحًا 

العمل ار المتوازن و حساب مثالین لعمل الحساب المتوازن من هذا العصر هما حساب التجّ 

  المتوازن.

  :حساب التاجر

كان  "  "tamkarumوفي االكدیة   dam-gar3یسمى التاجر في اللغة السومریة  

الباحثون  ولقد طرح،  الثالثةاور  ساللة  عصروتجارة في اقتصاد للتاجر نشاط واضح ومحوري 

فمنهم من یرى ان  عهدال هذا  فيالتجارة ودور التاجر في اقتصاد الدولة  دراسات وآراء كثیرة عن

یؤدي عمله المكلف به من قبل المؤسسات ) وكیل مشتریات / وكیل تجاري (   التاجر ما هو اال

خر على العكس تمامّا یرى ان اآلرأي ال . وبصفته موظفًا اومن قبل المعبد الرسمیة للدولة 

ا عمله لصالح الدولة للدولة و انمّ  عالخاص وانه ال یخض كل مستقل وهدفه الربحالتاجر یعمل بش

جمع والرأي الثالث وربما یكون اكثر اآلراء قبوًال وهو ان التاجر ی .)٤٧(بصفة وكیل تجاري معتمد 

یعمل  نفسه بین الصفتین فهو یعمل مع المؤسسات الرسمیة ویقدم لها الخدمات وفي الوقت

  .)٤٨(لحسابه الخاص مع باقي افراد المجتمع 

في شأن الحساب المتوازن للتجار وضوحًا  وأكثرهان افضل االمثلة فأوكما مّر سابقًا 

اذا اردنا ان نوضح  بشكل مفصل عمل الحساب المتوازن من فتأتي من نصوص مقاطعة اوّما ، 

   :امرین ار یجب ان نفهم قبل المؤسسة الرسمیة في اوّما مع التجّ 

رأس لكون وانهم یم ،ار لدیهم قدرة كبیرة على توفیر السلع المطلوبة عند الحاجة ان التجّ اوًال : 

  . تحت تصرفهم كبیر یعود لهم او مال

  .)٤٩(ها یملكونها او یستطیعون استعكالللسلع كبیرة و مخازن أمستودعات لدیم ار ثانیًا : أن التجّ 

 هلدیهم "اوامر دائمة" بتوفیر السلع المطلوبة من قبل االدارة الرسمیة اي ما یشب أنّ ح رجّ ویُ  

بقیام اإلدارة المالیة الرسمیة للمقاطعة   ار ، یبدأ الحسابحساب دائم یتكرر بشكل دوري مع التجّ 

 هيالسلع الرأسمالیة و  تتكون االموال المنقولة منو الى التاجر نقل االصول المتاحة / رأس المال ب

. كانت هذه السلع او غیرها ، جلود، طحینالصوف  ، الفضة ،تكون من الحبوب في الغالب 

مختومة استالم في الواح  هذا االجراء  لسجّ وی تمثل الفائض الذي تنتجه المؤسسة الرسمیة 

وعند الحاجة دارة الرسمیة بشكل مستقل عن باقي السجالت واالجراءات االداریة ، وتحتفظ بها اإل

ار لسلع جدیدة غیر متوفرة لدى االدارة الرسمیة یبدأ سحب السلع من مخزونات مستودع التجّ 

وكانت السلع  ،من قبل التاجربها تسجیل عملیات السحب في ایصاالت مختومة ویتم االحتفاظ و 

، وشملت المعادن (فضة ،نحاس، ذهب) الى اإلدارة الرسمیة أكثر تنوعاً ار المكتسبة من قبل التجّ 

عند  . )٥٠(وغیرها جعة ، منتجات االلبانالتوابل ، العسل ، الزیت السمسم ، خشاب ، األقار، ال

انتهاء المدة او الدورة المحاسبیة بین الطرفین وعادة تكون سنة او اقل یقوم التاجر بتقدیم 
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لذي تلقاه إجمالي رأس المال اتبدأ المقارنة بین ثم ایصاالته (فواتیر) الى اإلدارة المالیة الرسمیة 

لع التاجر لصالح اإلدارة التاجر سابقًا وبین مجموع نفقات التاجر (عملیات السحب من س

سیكون ناتج المقارنة بین الحسابین  (التوازن) اّما و ) تقّیم جمیع السلع المتنوعة بالفضة ، الرسمیة

)la2-ni بعد ، او ( على التاجر لم تسددّ  لإلدارة الرسمیة) عجزا  اي مستحقاتdiri اً ) فائض 

 .مالالرأس من من التاجر قدمت بإیصاالت لإلدارة الرسمیة لم یستلم التاجر مقابلها  اعني سلعوی

  .)٥١(داري نهائي هو " الحساب المتوازن للتاجر" إهذه االجراءات جمیعها ظهرت بمنتج 

) و la2-ni su-gaاحیانًا في نصوص اور الثالثة وهو (  یظهرُ  االشارة الى مصطلحٍ  تجدر

  : معناه

المقصود بهذا المصطلح هي  دفوعات مستحقة بذمة  مستبدله" ویرّجح انّ  / دیون " متأخرات

بما اخر و عندما عجز عن سداد السلعة المتفق علیها تم استبدال السداد  متعاقدالتاجر او اي 

  .٥٣)١( ینظر الشكل . ٥٢بذمته دیون الى السنة القادمة  ىسلعة ثانیة حتى ال تبقیكافئها من 

 شمل ایضا ت بل ،  فحسبأنشطة التجار  لوصف  أهمیة كبیرة الهلیس  التاجرحسابات إن 

من  سجالت التجار انّ  فضال عنمع بعضها  معادلة السلع  معلومات مهمة عن األسعار وقیمة

 في سیاق النشاط اإلداري )٥٤( )مسك الدفاتر(ممارسة  التي توضح المعلومات ب دنامكن ان ُتمِ مال

 ولكن مدینة اوّما من  تقریباً  حصراً  نموذج الموضح هنا تأتيفي اال جارن حسابات التا. للدولة 

المحاسبة عن أداء التجار كان  أن هذا النوع من من بعض المدن  النصوص المنشورة  اظهرت

یعود لطبیعة مع مالحظة اختالف بسیط  ،من هذا العصرأخرى  مدنفي  عاً متبّ أیضا 

  .)٥٥(وخصوصیة الهیكل االداري والتنظیمي لكل مدینة 

  

 حساب العمل :

. مقاییس والحساب كما ذكرنا سابقاً تمیّز العراقیون القدماء في تنظیمهم  للشأن اإلداري وال

البشري فقد ظهرت المفردة  فیها قدم السبق هو حساب العمل لهم  ومن االمور التي كان

 ،الذراع ، قوة الذراع (والتي من معانیها االساسیة واالصیلة هو م.ق ٢٤٠٠منذ  )  a2 (السومریة

  .)٥٦()اجرة ، ایجار ، ریع (ثم تطورت معانیها فأصبحت تعني   )المجهود البدني ،العمل

من المعنى  خدامها االول دقیقة و تقترب كثیراً كانت داللة المفردة السومریة  منذ است

جهد " الحقیقي لتعریف العمل في وقتنا الحاضر فتعریف العمل بحسب المفهوم الحدیث هو :

العمل في  كان العراقیون القدماء یقیسون.  "بدني قابل للقیاس ینتج عنه إنشاء سلع وخدمات

ل وحدة اي انهم وضعوا للعم وحدات من الوقت ( االیام)  كانوا یحسبون ایام العمل بشكل مجرد 

ألنه اتاح تحویل اّي شكل هذا االنجاز یعد طفرة في مفهوم علم المحاسبة واالدارة قیاس مجردة ، 
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من اشكال المجهود البشري المنتج الى مجموعة ارقام وبالتالي هذا یهیئ إلمكانیة جدیدة في 

  .  )٥٧(االدارة وخاصة في مجال التخطیط االقتصادي

فجمیع الحساب المتوازن  نظم بطریقةیُ  ایضا  كانمیة في المؤسسات الرسال العمّ  وعملُ 

امة او  وتعني  )geme2او ( ،  عامالً  :وتعني ) guruš( من نوع االیدي العاملة  سواء كانوا 

ضمن عنصر االصول  مستند الحساب المتوازن یدرجون غیرهم من االیدي العاملة كانوا في

  . )٥٨(المتاحة / رأس المال

بوضع مجموعة من العّمال تحت اشراف  في حساب العمل  المحاسبيیبدأ االجراء 

" ثم تقید في  ایام عمل "یتم حساب العمل المنجز على شكل و )  ugulaرئیس العّمال (

العام یقدم رئیس العّمال جمیع ایصاالته المختومة التي بحلول نهایة ،  (الواح طینیة)ایصاالت

معطیات توثق ایام العمل التي انجزت تحت مسؤولیته بعد فحص االیصاالت ستكون لدینا  

  الحساب االتیة :

الرصید (السابق) معبرًا في ایام عمل منجز تحت اشراف رئیس العّمال من الدورة المحاسبیة  -أ

  ) ویعني الباقي . si-i3-tum( السابقة مختصر تحت تعبیر 

مجموع فقرة (أ) وفقرة (ب)  تسمى في . قائمة العّمال الحالیین تحت اشراف رئیس العّمال -ب

  ) . sag-nig2-gur11-raمستند الحساب دیون رأس المال (

وهي تمثل مجموع ایام  قائمة االلواح المختومة (االیصاالت ) التي یقدمها رئیس العّمال - ج

  ) خصومات . zi-ga-am3تسمى في مستند الحساب (العمل 

  ).diri() او فائضًا la2-niیكون اما عجزًا (میزان االنتاج (معبرًا عنه بأیام العمل )  -د

   یختتم مستند الحساب المتوازن بالصیغة االتیة - ه

  (رئیس العمال).العائد الى فالن  متوازن الحساب انجز ال -  

  ).في سنة كذا شهر كذا  كذا  الىالحساب المتوازن (على سبیل المثال من شهر  مدة -  

وعند اصدار هذه الحسابات المتوازنة یمكن ارسالها الى مكاتب اخرى لحساب كمیات الصوف  

 .)٥٩(او الشعیر تعویضًا عن العمل المنجز

  :وحفظهاارشفة الواح الحساب المتوازن 

وفق سیاقات  لم یكتف  العراقیون القدماء بإجراء المحاسبة المنظمة وتسجیلها في الواح 

حسب انواعها ومضامینها بمرتبة فحسب بل عمدوا الى جمع وتصنیف جمیع السجالت (االلواح) 

وم الموظف المسؤول عن یق اذ .خاصة ألجل الرجوع الیها عند الحاجة حاویاتوایداعها في 

ها مؤرشفة ومصنفة في لیتم خزن  ل االلواح التي بحوزته  وجمعها مع الواح اخرىالمحاسبة بإرسا

"الصندوق  :) ومعناه bisag kišib(اللغة السومریة  فيویسمى هذا الصندوق  صنادیق الحفظ 
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االنواع والمضامین حسب بتصنیف صنادیق الحفظ على ومن االمثلة " ./ سلة االلواح  المختوم

  ي : اتنورد ما ی

  

  العبارة السومریة  الترجمة العربیة

   1pisag nig2- kas7     (٦٠)  e2- gal   حساب القصر(فیه)عمل صندوق   ١

ak    

/ الدفوعات (فیه) الدیون صندوق مختوم ١

  المستحقة 

 1 pisag kišib  la2-ni 

/  حسابات لم تنجز(فیه) صندوق مختوم ١

  غیر تامة

 1pisag kišib nig2-kas7 nu-ak(61) 

 
  الخاتمة : 

 الضوء على  ان القيَ في وجیز، فقد اجتهدت  و یسیرهذا البحث بإیضاح  اودُّ ان اختمَ 

  ق ــ م في سیاق نصوص االلف الثالث ) nig2-kas7-bi  i3-ak( السومري  المصطلح ة دالل

واضح ومن غیر  و رسّ یا یتعلق بالحساب المتوازن بشكل من اجمع قدر ما استطیع كل مأو 

لذا فأني اعدُّ هذا  والمتفرقة في عدة كتب ومقاالت،مستندا آلراء الباحثین االجانب ، و اطالة 

دراسة نصوص ن إ و غیر المقصود ، قد یعتریها الخطأ  اولىومحاولة البحث هو خطوة اولى 

الى  حتاجت خاصبشكل وٕادارة النشاط االقتصادي  موضوع المحاسبةااللف الثالث بشكل عام و 

كثیرة لكنها تحتاج ، فمضامینها ثریة وتضم بین سطورها اجوبة لتساؤالت ومتتابعةخطوات كثیرة 

كانت وما زالت النصوص المسماریة في حضارة العراق القدیم لقد و  .الى جهد اكثر وفهم شامل

فضاًء مفتوحًا ومجاًال رحبًا ومنجمًا مؤهًال للمزید من االكتشافات وتبقى مضامین النصوص  تمّثلُ 

المسماریة عمومًا والمصطلحات االداریة بصورة خاصة بحاجة الى الدراسة المتخصصة والبد من 

حتى نتمكن من ترجمة وتفسیر  جهود الباحثین كٌل بحسب تخصصه ، مشترك تتظافر فیه عمل

القدماء بشكل جلي  اقیینر واح بدقة عالیة وبالتالي نتمكن من رسم الحیاة الیومیة للعنصوص االل

  .ومفهوم
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  دیون رأس المال مطروحًا منها االعتمادات من خالل مجموعیتم  التوازن

  

  ةیت) لینتقل الى الحساب االdiri) او فائضًا (  la2-niناتج التوازن اّما عجزًا (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ر.) الهیكل العام لحسابات التاج١(المخطط 

   

 جهة المؤسسة الرسمیة 

تحتوي مستندات هذه الجهة على تسجیل لإلنجاز 

   :المتوقع

  تسدید الدیون المستحقة من مدة محاسبیة -

  (si-i3-tum)سابقة  

من الدولة الى نقل المنتجات الخام والفضة  -

 التاجر(الوكیل التجاري)

 : مجموع الطلبیات والتسلیم المتوقع

Sag-nig2-gur11-ra-kam دین رأس المال 

 جهة التاجر

المدة  فيتسجل هنا جمیع شحنات التوزیع الحقیقیة 

تسّلم عن طریق التاجر الى المؤسسات : المحاسبیة 

ویتم الرسمیة من المنتجات الخام او المنتج الصافي 

تحویلها الى قیم مكافئة للفضة  الى جانب عملیات 

  تسلیم الفضة الحقیقیة

 

 مجموع التوزیع  الحقیقي ویظهر في التعبیرین :

  ša-bi-ta من ذلك     / امن ضمنه    

  Zi-ga-am3 هذه المصروفات                      

  :الخاتمة

حساب یخص (فالن) 

 التاجر

ثم الصیغة التأریخیة    

) سیظهر كتسلیم فضة في قسم diriالفائض  (

اخرى بواسطة االعتمادات او یمكن تسویته بطریقة 

  التاجر.

) الى مدة la2-niحقة (تاذا بقیت الدفوعات المس

) si-i3-tum(   محاسبة الحقة ستظهر في تعبیر

بطریقة اخرى الى الدولة  في قسم الدیون او تسددّ 

  )la2-ni su-gaعندها سیظهر تعبیر(
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