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 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء صورة عن النظام المحاسبي في القطاع البحري 
والخصوصيات المحاسبية والمالية لنشاطاته، والمعلومات الخاصة باالقتصاد البحري، بالتطرق إلى 
حجم االستثمارات، اإلنتاج، االستهالك، المخزون، اإلرادات، المصاريف، إضافة إلى الجانب 

 التكاليف. في تحديد نظرا الرتكاز هذا القطاع على السلسلة التسويقية ودورهاالتجاري 

تناولنا بداية مفهوم وكيفية تنظيم كل نشاط على حدا، مع اإلجراءات الخاصة بهم، باإلضافة 
إلى تسليط الضوء على البرامج المتبعة، باستعمال اإلحصائيات والمعلومات المحاسبية والمالية، 

االستثمارات في بعض األنشطة، مع إظهار طريقة إعداد المحاسبة لهاته األنشطة  وكيفية تشجيع
 .نظريا

، و باعتمدنا في دراستنا على المقابلة العلمية والمالحظة بالمشاركة أما الجانب الميداني 
فتطرقنا فيه إلى واقع النظام بإبراز مختلف الخصائص المحاسبية والمالية، عن طريق دراسة حاالت 

 تلفة باختالف األنشطة.مخ

 بينت النتائج المتحصل عليها عبر الحاالت المدروسة للنشاطات الرئيسية لهذا القطاع
تتميز بخصائص  والمتمثلة في نقل البضائع بالحاويات، الصيد البحري وتربية المائيات، أنها
 محاسبية ومالية وقوانين وقواعد تنظيمية تنفرد بها عن باقي النشاطات األخرى.

 : الدالة الكلمات

 .الصيد البحري وتربية المائيات، النقل البحري للبضائع، االقتصاد البحري ، البحري محاسبة القطاع 

 



4 

 الملخص باللغة األجنبية

Ce travail de recherche concernant le système comptable maritime, a pour 

objectif, de démontrer les particularités comptables et financières du 

secteur maritime et ce, à travers trois activités principales, à savoir, le 

transport maritime des marchandises par conteneurs, la pêche et 

l’aquaculture. 

Ces activités n’ont pas forcement les mêmes objectifs, la même 

organisation, la même gestion et la même réglementation, mais ont un point 

en commun, qu’est le facteur mer. 

Nous avons présenté en premier lieu dans la partie théorique, leur 

organisation et leur gestion à travers les différentes réglementations qui les 

régissent, en passant par quelques notions et définitions, afin d’avoir une 

idée générale sur le fonctionnement de ces activités, ensuite, nous avons 

présenté certaines caractéristiques comptables et financières, suivies de 

statistiques et informations chiffrées en relation avec l’économie de la mer. 

Dans la partie pratique, nous avons essayé de démontrer via plusieurs cas 

pratiques, différentes particularités comptables et financières, ainsi que les 

principales informations y afférentes. 

Nous avons conclu que les principales activités constituants le secteur 

maritime, sont organisées de sorte qu’elles renferment différentes 

particularités comptables et financières liées à leurs natures, ce qui les 

différencient des autres activités, certaines ont une comptabilité propre à 

elles et assez simplifiée, et d’autres, sont tenues selon le système comptable 

et financier, mais, avec certains attributs, notamment concernant les coûts. 
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