
 6 :اٌذسط سلُ 

 ؼصراْ: اٌّذج اٌض١ِٕح 

 

      
  

: ِمذِح 
ٚستا ٚ تالٟ أصِح الرصاد٠ح وثشٜ أطٍمد ِٓ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج األِش٠ى١ح شُ أرششخ فٟ أ 1929َػشفد عٕح 

 .خٍفد ٔرائط ػ١ّمح شٍّد ِخرٍف ِعاالخ اٌؽ١اج فٟ اٌثٍذاْ اٌّرعشسج، اٌؼاٌُ

٘ا ؟  ٚ ِا إٌرائط اٌّرشذثح ػٕٙا ؟ ٚ و١ف ذّد ِٛاظٙرٙا ؟ ِظا٘ش٘ا ٚ عثابأٟ٘  فّا

I م1929تعددت أسباب األزمة االقتصادية  ـ : 
  :  م1929مهدت عدة أسباب النطالق أزمة  -1

  1929َأعثاب أصِح  

    

 األسباب غير المباشرة اٌغثة اٌّثاشش
 ؼذز ا١ٙٔاس ِفاظئ فٟ 1929ورٛتش أ 24 (األعٛد  )٠َٛ اٌخ١ّظ فٟ 

 ٔر١عح اسذفاع اٌؼشض ، ت٠ٛ١ٕٛسنٚٚي عرش٠دل١ّح األعُٙ تثٛسصح 

ٌٝ إدٜ أػٓ اٌطٍة، فؼعض تزٌه اٌّعاستْٛ ػٓ ذغذ٠ذ د٠ُٛٔٙ ِّا 

 .الط األتٕانإف

لذ  ػشف االلرصاد األِش٠ىٟ سخاء وث١شا تؼذ اٌؽشب اٌؼا١ٌّح األٌٚٝ، ٚ

واْ ِٓ ِظا٘ش ٘زا اٌشخاء اصد٠اد اٌّعاستاخ فٟ األعُٙ، اٌزٞ اعرفاد 

عؼاس ٘زٖ أِٓ اصد٠اد اٌمشٚض إٌّّٛؼح ٌٍّعاست١ٓ، تشىً ظؼً 

 .ستاغ اٌششواخأاألعُٙ ال ذغا٠ش اٌض٠ادج اٌؽم١م١ح فٟ 
 

  :انتشرت األزمة قطاعيا و مجاليا -2
اٌصٕاػح، اٌغىه )ٌُ ذىٓ األصِح ػاتشج أٚ ؼادشا ذم١ٕا تً أصِح اعرمشخ ٚ داِد ٚ تٍغد لطاػاخ أخشٜ ِٓ االلرصاد األِش٠ىٟ  

 .(...اٌؽذ٠ذ٠ح، اٌخذِاخ اٌؼ١ِّٛح

، ٚ اٌغثة ٘ٛ آ١ٌح اٌرشاتػ اٌشأعّاٌٟ ت١ٓ اٌّشوض ٚ (أٚستا ِٚغرؼّشاذٙا)أرمٍد األصِح ِٓ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج إٌٝ تالٟ اٌؼاٌُ اٌشأعّاٌٟ  

 .األغشاف

II - م1929تنوعت مظاهر األزمة االقتصادية  :
 

تؼط اٌّظا٘ش 

االلرصاد٠ح ألصِح 

1929 َ

 ْذشاظغ ِؤشش اإلٔراض اٌصٕاػٟ اٌؼاٌّٟ، ِا ػذا فٟ سٚع١ا ٚ ا١ٌاتا. 

 إفالط اٌّؤعغاخ اٌرعاس٠ح ٚ اٌصٕاػ١ح ٚ عمٛغٙا فٟ اٌّذ١ٔٛ٠ح. 

  ٓؼ١س ذُ اٌٍعٛء (اٌمطٓ، اٌثٓ، اٌمّػ)تشٚص ظا٘شج فائط اإلٔراض ٚ أخفاض األعؼاس ٚ إفالط اٌفالؼ١ ،

 . إٌٝ إذالف اٌعضء اٌفائط ٌرؼٛد األعؼاس إٌٝ ٚظؼ١رٙا اٌغاتمح

تؼط اٌّظا٘ش 

االظرّاػ١ح ألصِح 

1929 َ

 ِؼأاج اٌفالغ ِٓ أخفاض األعؼاس ٚ اسذفاع اٌعشائة ٚ اٌّذ١ٔٛ٠ح ٚ اظطشاسٖ إٌٝ ت١غ أساظ١ٗ ٚ اٌٙعشج . 

  أرشاس اٌثطاٌح ٚ ِا سافمٙا ِٓ تؤط ٚ ذششد فٟ اٌّعرّؼاخ اٌشأعّا١ٌح اٌّؼشظح ٌألصِح ِغ ذفاٚذاخ و١ّح

 . ت١ٓ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج األِش٠ى١ح ٚ أٌّا١ٔا ٚ فشٔغا ٚ تش٠طا١ٔا

III- تعددت نتائج األزمة االقتصادية و اختلفت طرق معالجتها : 
 :  بعض نتائج األزمة -1

ذعشسخ اٌّؤعغاخ اٌثٕى١ح ٚ أٙاس اإلٔراض اٌفالؼٟ ٚاٌصٕاػٟ تفؼً أخفاض األعؼاس ٚ ذشاظغ االعرٙالن فرأصِد اٌّثادالخ اٌؼا١ٌّح،  

 . وّا أرشش اٌثؤط ٚ ذضا٠ذ أػذاد اٌؼاغ١ٍٓ ٚ ذىاششخ اٌٙعشج اٌمش٠ٚح

اٌفاش١ح فٟ  ٚ إٌاص٠ح فٟ أٌّا١ٔا ٌؽىُ تؼط اٌذٚي ؛ نأٔظّح د٠ىراذٛس٠حأؼ١د األصِح اٌصشاػاخ االعرؼّاس٠ح، وّا أدخ إٌٝ ٚصٛي  

 .إ٠طا١ٌا

  :لمواجهة األزمة اتخذت عدة إجراءات من طرف الحكومات الجديدة لبعض الدول -2
 : ٌٝ اٌرذخً الٔماد الرصاد٠اذٙاإعّا١ٌح أ اٌذٚي اٌش1929دفؼد األصِح اٌؼا١ٌّح ٌغٕح 

لأْٛ اإلٔمار اٌثٕىٟ، لأْٛ اٌرٛاصْ  ) ِٓ اٌمٛا١ٔٓ جاٌرٟ ظّد ِعّٛع اٌخطح اٌعذ٠ذج صفٍدٚسغثك   :فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج األِش٠ى١ح 

 .ٚ اٌّشاس٠غ اٌىثشٜ (اٌفالؼٟ، لأْٛ إصالغ اٌصٕاػح،لأْٛ اٌرعاسج، لأْٛ اٌشػا٠ح االظرّاػ١ح

، ٚ ذٕظ١ُ األشغاي اٌىثشٜ، ٚ ذخف١ط األظٛس ٚذطث١ك ع١اعح االورفاء ع١اعح اٌرذخً اٌشاًِ فٟ االلرصاد ٘رٍش ٔٙط : ٌّا١ٔاأفٟ  

 .اٌزاذٟ، ٚ اٌرٛعغ اٌّغٍػ ٌعّاْ اٌرضٚد تاٌّٛاد األ١ٌٚح

تّعّٛػح ِٓ اإلصالؼاخ ذّصٍد فٟ ٚظغ ِخطػ ٌألشغاي اٌىثشٜ، اٌشفغ ِٓ األظٛس، اٌرخف١ف ِٓ  اٌعثٙح اٌشؼث١حلاِد   :فشٔغافٟ  

 .ل١ّح اٌفشٔه

  : خاتمـة 
ذؼذدخ اٌرذات١ش اٌّرخزج ٌّٛاظٙح األصِح، ٌىٕٙا ٌُ ذىٓ ٔاظؼح، ٚ ٔٙعد اٌذٚي اٌذوراذٛس٠ح ع١اعح اٌرٛعغ 

 .أذالع اٌؽشب اٌؼا١ٌّح اٌصا١ٔحٌٍؽصٛي ػٍٝ ِغرؼّشاخ، ِّا ع١ؤدٞ 
 

 

 ز اإلِاَ ػٍٟ اإلػذاد٠ح: اٌّؤعغح 

 سش١ذ ٌؼر١ه: األعرار 
 

 املظاهر و النتائج  األسباب و :1929أزمة 

    :ِفا١ُ٘ ٚ ِصطٍؽاخ
.  اٌعثٙح اٌشؼث١ح– ٘شتشخ ٘ٛفش – ٚٚي عرش٠د –أصِح الرصاد٠ح - 

 .اؼرىاس عٍؼح ِؼ١ٕح تٙذف إػادج ت١ؼٙا تصّٓ أػٍٝ ٌرؽم١ك أستاغ أوصش :اٌّعاستح - 

 .عٛق ِاٌٟ ٌرذاٚي األعُٙ :اٌثٛسصح - 

 . تاٌٛال٠اخ اٌّرؽذج األِش٠ى١ح1929خطح الرصاد٠ح غثمٙا اٌشئ١ظ سٚصفٍد ٌّٛاظٙح ِخٍفاخ األصِح االلرصاد٠ح عٕح   :New  Dealاٌخطح اٌعذ٠ذج - 

 


