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 المقدمة
بعد انهيار المنظومة االشتراكية في العقد االخير من القرن المنصرم، وخضوع العاالم ليايةر  
القةااال الوا اااد، اخاااال الااادو  الرريااامالية الكبااارل بحداماااة الوالياااال المت اااد  االمريكياااة تااارو  الفكار اااا 

 االقتصادية واالجتمادية والييايية وفقًا لما تقتضيه مصال ها.
العولمااة االقتصااادية –كار ااا االقتصااادية بالااددول الااا ت رياار التجااار  العالميااة وقااد تبرااورل اف

وكتجيااايد لهيمناااة الركااار الرريااامالي دراااا االقتصااااد العاااالمي دمااا  صاااندو  النقاااد الااادولي دراااا مااان  
ة لتوجيهاااال ناااثااا  الدولاااة المديتالقاااروا والميااااددال النقدياااة الياااة دولاااة مااان دو  العاااالم دراااا ان تم

فيااا  المجاااا   مة الاااا ال اااد مااان يااايةر  القةااااع العاااام دراااا النشااااة االقتصااااد  امااااالصاااندو  الداديااا
لرقةاااع الخااا  ماان اجاا  قياااد  ميااير  التنميااة فااي الاابلد فضااًل داان ددوتااه لردولااة المعنيااة بتقريرهااا 
لنرقاتهااا العامااة وحياااد  ورداتهااا داان ةرياا  الضاارانل بهاادا ال ااد ماان العجااح المااحمن لرميحانيااة العامااة 

 رياار ريااعار الرانااد  والقضاااد درااا تعدديااة ايااعار الصاارا داان ةرياا  تو يااد يااعر الصاارا وكااالت ت
والاا  يعبار دان القيماة ال قيقياة لرعمراة الم رياة تجاا  –الريمي مع يعر الصرا في اليو  المواحية 

االمااار الاااا  مااان شااا نه ان ي اااافظ ويوياااع مااان  يااااحال الدولاااة مااان النقاااد  -العمااالل الدولياااة المخترراااة
 غالبية البردان النامية.منه  وبالتالي يجنبها من الوقوع في رحمة النقد األجنبي الا  تعاني االجنبي

لقااد اثباال الواقااع االقتصاااد  وممااا اليقباا  الشاات تراااقم رحمااة النقااد االجنبااي فااي البراادان الناميااة 
   بضاللها درااا محياد ماان التاد ور فااي ايااعار صارا دماالل  اا  البراادان دراا الاارغم ماانةااوالتاي ت

الراناااد  وتخرااايا قيماااة العمراااة  رياااعار)كت رير ،تةبيااا   اااا  الااادو  توجيهاااال صاااندو  النقاااد الااادولي
الم ريااةذ الاات الن البراادان الناميااة تعاااني ماان اخااتلالل  يكريااة ونقديااة ناشاانة ماان الواقااع االقتصاااد  

 واالجتمادي المتخرا لها  البردان.
 



 

 


