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    :54السؤال رقم 

مطالبة شموالتھ  ھل من م؟ھي مھام وكیل المقابیض ما
شخص متعاقد مع مدیر مؤسسة عمومیة بدفع المعلوم 

؟المالي حسب العقد

  

  ااب

  

: من مجلة المحاسبة العمومیة على أنھ  75الفصل لقد نصت الفقرة األولى من 

 أن تعھد لوكالء مقابیض جبایة المعالیم والمحاصیل ند الضرورةعیجوز "

 من مجلة 14الفصل وھو ما أكده من قبل . والمداخیل المقررة بالمیزانیة

محاسبین   لفائدةقبضز تكلیف وكالء بالقیام بعملیات حیث أجاالمحاسبة العمومیة 

  .عمومیین

 بقرار درجةرد المفي تحصیل الموابالتحدید یتمثل دور وكیل المقابیض و 

 و من ھذا المنطلق ،عوضا عن المحاسب العمومي األصليو ذلك   الوكالةحداثإ

  .د وكیل المقابیض مساعدا للمحاسبیع

  :من واجب الوكیل

 على الوكیل منذ الیوم األول من مباشرة مھامھ إعداد :مسك حسابیة-

وتخول سجالت ودفاتر محاسبیة تساعده على تسییر وكالتھ تسییرا سلیما، 
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 الوقوف على وضعیة تلك الوكالة أعمالھلكل من لھ سلطة الرقابة على 

  .في أي وقت

یحرر وكیل المقابیض في منتھى كل ثالثة أشھر  :تقدیم كشف دوري-

كشفا عاما عن وكالتھ یحتوى على بیان لألموال المتصرف فیھا مع 

 لیھ المحاسب للتأشیر عإلى ویوجھ ھذا الكشف ،تفصیل لحسابیة المواد

   ألمین المال الجھوي المختص منھترسل نسخةو

:عند ممارسة الوكیل لمھامھ علیھ

و یشترط في  تسلیم وصل مقابل كل مبلغ مالي یقبضھ من الطرف الدافع ،-

      .كل وصل إحترام القواعد القانونیة

بحسب ما ینص یتم تسلیم األموال المستخلصة للمحاسب بصفة دوریة -

  . علیھ قرار إحداث الوكالة ، دون تجاوز أسبوع في كل الحاالت

یتعین على الوكیل إرفاق جملة المبالغ المالیة بسند إستخالص ممضى من -

. قبل آمر القبض، حتى یتسنى للمحاسب إدراجھا بالمیزانیة 

جب إلصاقھ  مقابل األموال المودعة وصال ییتسلم الوكیل من المحاسب-

. ر المقابیضبدفت
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 المذكور أعاله نصت 75و نشیر في الختام إلى أن الفقرة األخیرة من الفصل 

یجوز لوكالء المقابیض القیام بأي تتبع ضد المطلوبین المتلددین ال : " على أنھ

   "عن الدفع حیث أن ھذه المھمة من خصائص المحاسب الذي یعملون لحسابھ

ع مطالبة شخص متعاقد م شموالت وكیل المقابیض مني أنھ لیس منبما یع

، بل یجب تثقیل المبلغ  المالي حسب العقدقابلمدیر مؤسسة عمومیة بدفع الم

، المستوجب بكتائب المحاسب عن طریق أمین المال الجھوي المختص ترابیا

   .لتولى ھو عملیة المطالبة و اإلستخالص

  

   ملخص لمسارإستخالص الموارد عن طریق الوكیل

لوكیلا
بعد الحصول على دفاتر المقابیض

تحصیل
 المقابیض

سندالحصول على 
إستخالص

  تسلیم الوكیل
 دفاتر وصوالت جدیدة

  إقتطاع وصل
  باسم الوكیل

إیداع األموال
بصندوق المحاسب


