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 ثانيا: التصنيف الدولي المتبع في الدول االشتراكية:
( وقج استتخجم الكوميكون وضع هحا الترشيف من قبل الجائخة اإلحرائية لسجلذ التعاضج االقترادي)        

متتتن قبتتتل معوتتتال التتتجول االبتتتتخااية الدتتتاباة خطتتتخاإل التحليتتتل والتخ تتتيل واإلحرتتتا   لتتت  الش تتتاقين السحلتتت  
رشيف ترشف اخنذ ة والسذاريع إلت  رتخوو ورتخوو تابعتة والتن استتشادا إلت  الس تاد  والجول ، وحدب هحا الت

 آالتية: 
مبتتتجأ االستتتتخجام االقترتتتادي للسشتتتتوج الشوتتتائ : و لتتت  ضتتتو  هتتتحا السبتتتجأ تادتتتال الرتتتشا ات إلتتت  مجستتتو تين -0

 رئيدتين من الفخوو الرشاعية هسا:
  يخرص الجد  اخ وال من إنتاجوا الستخجاموا مجسو ة إنتاج وسائل اإلنتاج: وتزال كل السذاريع الت-أ

اوستائل إنتتتاج ستتوا  كانتت  لتت  بتتكل وستتائل  ستل او واقتتة او وقتتود و اتتخ الشوتخ  تتن مكتتان استتتخجاموا 
ستتتوا  كتتتان التتتن رتتت  ق تتتاو الرتتتشا ة نفدتتتى او رتتت  الا ا تتتات اختتتتخه كبشتتتا  السكتتتائن والتتتشفل. وتادتتتال هتتتح  

 -:السجسو ة بجورها ال  مجسو تين من الرشا ات
 رخوو إنتاج وسائل اإلنتاج إلنتاج وسائل اإلنتاج.-(0)
 رخوو إنتاج وسائل اإلنتاج إلنتاج مواد االستوالك. -(9)
مجسو تتتتة إنتتتتتاج متتتتواد االستتتتتوالك: وتزتتتتال كتتتتل السذتتتتاريع التتتتت  تشتتتتت  بذتتتتكل أساستتتت  متتتتواد االستتتتتوالك -ب

 االرشا ات الاحائية والشدي  والخياوة. 
 
العستتل: و سوجتتب هتتحا السبتتجأ تادتتال السذتتاريع التت  مجستتو تين رئيدتتتين متتن الفتتخوو مبتتجأ  القتتة الفتتخو بستتواد  -9

 -الرشاعية ه :
وتزال كل السذاريع الت  تسارس استخخاج السواد الجاهدة ر  ال بيعة دون  -رخوو الرشا ة االستخخاجية:-أ

 معالجتوا، وتزال رخوو استخخاج مواد ال اقة كالفحال والشفل.
وتزال كل السذاريع الت  تعال  السواد الخام الرشاعية السدتخخجة والدراعية  -ية:رخوو الرشا ة التحويل-ب

وطيخهتتا متتن الستتواد ال بيحيتتة لتحويلوتتا إلتت  ستتلع صتتشاعية لالستتتوالك اإلنتتتاج  والذخرتت  كترتت ية التتشفل 
 وصشع السكائن ...الخ.

 
الرتشا ة إلت  مجستو تين  مبجأ أهسية ومداهسة الرشا ة ر  ت ويخ االقتراد الووش . و ل  ضتوئى تادتال-3

 من الفخوو ه :
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وتزال كل السذاريع والفخوو التابعة والفخوو التت  تدتتخخج الستواد الختام وتعالجوتا  -رخوو الرشا ة الثايلة:-أ
إلنتتتاج أهتتال وستتائل اإلنتتتاج ومتتواد االستتتوالك اات االستتتخجام البيفتت  والتاتتان . كفتتخوو إنتتتاج ال اقتتة الحخاريتتة 

 واستخخاج وإنتاج الوقود والسواد الخام السعجنية والرشا ة الكيسياوية. والكوخ ائية والشووية
وتذسل الفخوو الت  تتال ريوا معالجة السواد الدراعية والسواد السعجنيتة والخذتب  -رخوو الرشا ة الخ يفة:-ب

 والسواد الكيسياوية إلنتاج مواد العسل طيخ السشتجة ر  الفخوو اخول  ومواد االستوالك.
وتججر اإلبارة هشا إل  انى ليذ كل مواد االستوالك تجتل ضسن هح  الفاتخة الن الجتد  اخ وتال مشوتا       

يتتتتجتل ضتتتتسن الرتتتتشا ة الثايلتتتتة، كستتتتا انوتتتتا تزتتتتال بعتتتتخ الفتتتتخوو التتتتت  تشتتتتت  بعتتتتخ وستتتتائل اإلنتتتتتاج طيتتتتخ 
 كسواد العسل السشتجة  ن وخيق معالجة السواد الدراعية والخذب.  ةاإلستخاتيجي

هتتتح  السجسو تتتة رتتتخوو الشدتتتي  والخياوتتتة والرتتتشا ة الاحائيتتتة والت تتت  والدتتتجائخ وصتتتشا ة ق تتتع وتزتتتال       
 اختذاب ومعالجتوا وصشا ة الدجاج والخدف ...الخ.

 
واستشادا لوح  الس اد  الثالث والاوا ج اخر عة راتج تتال وضتع ترتشيف موحتج لكتل اخنذت ة الرتشاعية        

 ستة  ذخ رخ ًا ه : ومذاريعوا، و ليى قدست الرشا ة إل 
 إنتاج ال اقة الكوخ ائية والحخارية.-0
 صشا ة استخخاج مواد ال اقة )الوقود(.-9
 صشا ة استخخاج الخامات السعجنية الدودا  وتعجيشوا.-3
 صشا ة استخخاج السعادن السلونة وتعجيشوا )االشحاس والفزة والحهب(.-4
 صشا ة بشا  السكائن ومعالجة السعادن.-5
  ة الكيسياوية.الرشا-6
 صشا ة مواد البشا .-7
 صشا ة الدجاج والخدف.-8
 صشا ة ق ع اختذاب ومعالجتوا.-9
 صشا ة الورق.-01
 صشا ة الشدي .-00
 الخياوة.-09
 صشا ة الجلود والفخا  واخححية.-03
 الرشا ة الاحائية والسذخو ات والدجائخ.-04
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 ال  ا ة.-05
 خ.صشا ة أتخه طيخ مرشفة ر  مكان آت-06

 
ان كل رخو من هح  الرشا ات يشادال بجور  ال  رخوو تابعة، رعل  سبيل السثال صشا ة بشتا  السكتائن       

 تادال إل  صشا ة السكائن الدراعية او اآلالت والسكائن الااوعة والااب ة للسعادن.     

                             
 
 

 ثالث الس لب ال                                     
 الويكل الفخ   للا او الرشا   وأهسيتى                    

        
يعتتخف الويكتتل الفخ تت  للرتتشا ة بالنتتى )العالقتتة الكسيتتة بتتين مشتجتتات الفتتخوو الرتتشاعية السختلفتتة معبتتخ 
  شوا بالحرة الشدبية لقيسة إنتاج كل رخو إل  مجسوو أقيام إنتاج الفخوو الرتشاعية كلوتا( أي انتى يسثتل كثارتة

مداهسة الفخوو الرشاعية ر  تكوين السشتوج الرشا   اإلجسال  وتخكي ى، اا يعكتذ ندت ة ودور هتحا الفتخو او 
ااك رتت   سليتتة اإلنتتتاج، وهتتو االنعكتتاس الحقياتت  للعالقتتات الست ادلتتة التتت  تتتجتل بوتتا الفتتخوو الرتتشاعية أ شتتا  

  سلية اإلنتاج.
ية كبيتخة اا  تن وخيتق دراستتى وتحليلتى يسكتن الوصتول الت  ان للتخكيب الفخ   للرشا ة أهسيتة اقترتاد       

استتتتتشتاجات اقترتتتتادية موستتتتة حيتتتتث تتجدتتتتج متتتتن تاللتتتتى الدياستتتتة االقترتتتتادية للجولتتتتة، ويعكتتتتذ نستتتتل التشسيتتتتة 
 االقترادية والرشاعية الست ع ال  جانب كونى أداة تحليلية وتخ ي ية موسة للت ور االقترادي واالجتسا  .

لفخ   لإلنتاج الرشا   ليذ هجرًا بحج ااتى بل هو وسيلة موسة لجراسة وتحليل وتخ تيل ان الويكل ا        
 -الشسو الرشا  . ويسكن تلخيص أهسيتى باالت :

انى يعكذ مدتوه وسخ ة ترشيع البلج. رارتفاو ند ة مداهسة احج الرشا ات ر  الشات  الرشا   تعكتذ -0
 اهتسام البلج بوح  الرشا ة دون طيخها.

يعكتتذ الاتتجرة التكشولوجيتتة للبلتتج. ركلستتا  ادت الحرتتة الشدتتبية لبشتتا  السكتتائن والرتتشا ات البتخوكيسياويتتة  انتتى-9
وصشا ة االلكتخونيات والرشا ات الت  تحتاج ال  تكشولوجيا  اليتة كلستا كتان التن دلتياًل  لت  وجتود صتشا ة 

 مت ورة للفخوو الخائجة ر   سلية التشسية. 
 العسل وكفا ة اإلنتاج. يعبخ  ن مدتوه إنتاجية-3
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يعكذ التخكيب الفخ ت  درجتة استتاالل البلتج االقترتادي. اا ان وجتود صتشا ة مت تورة يتشعكذ رت  تخكيبوتا -4
 الفخ   الست ور اا يؤدي الن إل  تعديد استاالل البلج والحج من ت عيتى الخارجية.

يتتادي رتت  ت تتويخ االقترتتاد التتووش  يعبتتخ  تتن مدتتتوه وقتتجرة الرتتشا ة لسسارستتة التتتال يخ الحاستتال والتتجور الق-5
 بكارة ق ا اتى.

 
ان السداهسة الشدبية للفخوو الرشاعية ر  تكوين الشات  الرشا   ليدت  ابتة روت  تتايتخ وراتا لت تور        

الاتتوه السشتجتتة والرتتشا ة بالتتحات لتتحا رتتان التخكيتتب الفخ تت  لإلنتتتاج الرتتشا   كسيتتة متايتتخة لكتتل مخحلتتة، حيتتث 
 فخ   بعجة  وامل أهسوا:يتال خ الويكل ال

التاتجم التكشولتتوج : اا يتتؤدي التاتجم التكشولتتوج  التت  تلتتق صتشا ات ججيتتجة تتتؤ خ بتجورها  لتت   وتتور رتتخوو -0
 صشاعية ججيجة.

الوتتتخوف االقترتتتادية واالجتساعيتتتة والدياستتتية التتتت  تشستتتو ريوتتتا الرتتتشا ة. ان لكتتتل بلتتتج  خورتتتى واوضتتتا ى -9
بلتجان اختتخه. رذتكل الشوتام الدياست  وتواجتج رأس الستال اخجشبت  الخاصة والت  هت  بتال بتن تختلتف  تن ال

 ودرجة الت حية االقترادية للخارج تؤ خ بذكل كبيخ  ل  التخكيب الفخ  .
مدتوه التشويال االجتسا   لإلنتاج: أي درجة تخرص وتعاون اإلنتاج الرشا   وتخكيد ، ركلسا  اد تخكتد -3

  سلية اإلنتاج االجتسا  .اإلنتاج ر  رخو ما كلسا  اد دور  ر  
الثخوات ال بيحيتة الستتورخة رت  البلتج. روجتود التشفل او الاتا  ال بيعت  رت  البلتجان الشف يتة يتؤدي الت   يتادة  -4

 الحرة الشدبية للرشا ات االستخخاجية ر  تكوين الشات  السحل  اإلجسال .  
لة بال تجاد معيشتة ودرجتة موتارة معيشتة تدتا ج مجه تورخ اخيجي العاملة ودرجة موارتوا، روجود اخيجي العام-5

 ل  تخرص الجولة ر  الرشا ات الت  تت لب تلتن السوتارات و التتال  ارتفتاو مدتاهسة هتح  الرتشا ات رت  
 الشات  الرشا  .

 وامل إستخاتيجية وأمشية: ان رغ ة الجولة بالسحاروة  ل  أمشوا الووش  و جم تعخضوا للزاوط الخارجية -6
الرشا ات الت  تعد  أمشوا واستااللوا كالرشا ات العدكخية و التال  تدداد اخهسية الشدتبية لوتح  تاوم بإنذا  

 الرشا ات ر  تكوين الشات  الرشا  .   
 

 
 
 
 


