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بالنظتتتام النقتتتدي  Bretteon Woods Conventions «اتفاقيتتتات بريتتتتو  وودز»ارتبطتتتت تةتتتمية 
التتتتتدولي لمرحمتتتتتة مابعتتتتتد الحتتتتترب العالميتتتتتة الثانيتتتتتةح حتتتتتي   يمتتتتتت  متتتتت  الم تمتتتتت  التتتتتدولي حالتتتتتة متتتتت  

الةياةية واالقتصادية التي  رضت المبادالت ال ار ية والنمو االقتصادي التدولي لم طترح   الفوض 
الت فيضتات النقديتة  وأوقعته في حالة كةاد الةيما بعد تزايد القيود المفروضة  م  المدفو ات وحترب

المةتمرة وتعقد  القات المديونية والدائنية. فبعد أ  الح فتي اففتا انتصتار الحمفتادح تتدا تح بمبتادرة 
فتتي مدينتتة بريتتتو  وودز فتتي الواليتتات  4444دولتتة وا تمعتتت فتتي تمتتوز  44متت  الحكومتتة افمريكيتتةح 

دولتتي  ديتتد يتتوفر حريتتة الت تتارة ويمتتد المتحتتدة افمريكيتتة ةواليتتة نيو(امالتتير  لالتفتتاا  متت  نظتتام نقتتدي 
التتدوا اف ضتتاد بالةتتيولة الكافيتتةح ويضتتم   تتدم فتترض القيتتود والعوائتتا فتتي و تته المعتتامالت الدوليتتة 

 وذلك بغية تأمي  االةتقرار والنمو االقتصادي الدولي.

وفتتي (تتذا المتتؤتمر بتترزت (يمنتتة الواليتتات المتحتتدة افمريكيتتة وةتتيطرتاا  متت  أ مالتتهح إذ ا تمتتد 
التتتي تعكتتس و اتتة النظتتر والمصتتمحة « (وايتتت»لمتتؤتمر فتتي مقرراتتته ا تمتتادًا أةاةتتيًا  طتتة افمريكتتي ا

افمتتتريكيتي  واةتتتتبعد مالتتتروع كينتتتز التتتذي يمثتتتا مصتتتمحة بريطانيتتتة. وقتتتد توصتتتا المتتتؤتمر إلتتت  وضتتت  
م  الرغم مت  . و والمصرف الدولي لإلنالاد والتعميراتفاقيات تم بمو باا إنالاد صندوا النقد الدولي 

مالاركة االتحاد الةوفييتي في أ متاا المتؤتمر ومناقالتاته ف نته لتم ينضتم لعضتوية الصتندوا فنته رأ  
 فيه (يمنة واضحة لالقتصاد افمريكي  م  النظام المقترح.
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وكانتتتت أ(تتتداف الصتتتندوا تتحتتتدد بتالتتت ي  التعتتتاو  النقتتتدي التتتدولي والعمتتتا  متتت  تحقيتتتا النمتتتو 
ة وت نتتب فتترض القيتتود  متت  المتتدفو ات ال ار يتتة والوصتتوا إلتت  نظتتام متعتتدد المتتتواز  لمت تتارة الدوليتت

افطراف لممدفو ات الدولية والت مص مت  القيتود المفروضتة  مت  الصترف والعمتا  مت  ثبتات أةتعار 
 الصرف بي   مالت البمدا  اف ضاد.

ز إذ ويمكتت  أ  يعتتدا نظتتام ثبتتات أةتتعار صتترف العمتتالت ح تتر الزاويتتة فتتي متتؤتمر بريتتتو  وود
مقيتاس »و مت  أةتاس « قا تدة الصترف بالتدوالر التذ(بي»يقوم (ذا النظام النقدي ال ديتد  مت  أةتاس 

ح وبتتذلك تحتتوا التدوالر افمريكتتي متت   ممتتة محميتتة أمريكيتة إلتت   ممتتة احتيتتاط دوليتتةح «التبتادا التتذ(بي
اتتا وبمو تتب أحكتتام الصتتندوا ي تتب  متت  كتتا دولتتة  ضتتو فتتي الصتتندوا أ  تحتتدد قيمتتة تبتتادا  ممت

الوطنيتتة بالنةتتبة إلتت  التتذ(ب أو بتتدوالر الواليتتات المتحتتدة  متت  أةتتاس التتوز  والعيتتار النافتتذي  فتتي أوا 
الصتافي. وقتد التزمتت الواليتات المتحتدة  غرام م  التذ(برر  1.888.4دوالر =  4أي  4444تموز 

رقيتتتة بالتتتذ(ب افمريكيتتتة أمتتتام المصتتتارف المركزيتتتة لمتتتدوا اف ضتتتاد بتبتتتديا حيازتاتتتا متتت  التتتدوالرات الو 
دوالرًا لألونصتةح وبتذلك تةتاو  التدوالر بالتذ(ب فتي الةتيولة  53و م  أةاس ةعر محدد وثابتت و(تو 

والقبوا العام به احتياطيًا دوليًا. ولغايات المرونة فقتد ةتما الصتندوا بتقمبتات أةتعار صترف  متالت 
ذا ت اوز ةتعر صترف  ممتة متا (تذ  ا4±البمدا  اف ضاد ضم  (امش محدد لحتدود ف نته ي تب ٪ح وا 

لعممتته الوطنيتة مت  أ تا إ تادة الةتعر    م  المصرف المركزي أ  يتد ا فتي الةتوا بائعتًا أو التارياً 
إلتتت  الاتتتامش المةتتتموح بتتته. وأقتتتر الصتتتندوا أيضتتتًا الةتتتماح لمبمتتتدا  اف ضتتتاد بتغييتتتر معتتتادالت قتتتيم 

ذا متا زاد الت41 مالتاا بنةبة  غييتر المرغتوب فيته  مت  ٪ حداًا أقص  مت  ةتعر التعتادا افةاةتيح وا 
 (ذ  النةبة ف نه يمزم أواًل أ ذ موافقة الصندوا.

ومتت  أ(تتداف الصتتندوا أيضتتًا متتنا المةتتا دات لأل ضتتاد لمعال تتة ال متتا المؤقتتت فتتي متتوازي  
متتدفو اتامح وت تتدر اةالتتارة إلتت  أ  قتتوة التصتتويت فتتي م متتس إدارة الصتتندوا تتترتبط بحصتتة العضتتوح 

 نا ية الرأةمالية م مو ة العالرة تةيطر  م  ثمثي افصوات.لذلك ف   م مو ة البمدا  الص

 نتدما أ مت  الترئيس افمريكتي نيكةتو   44.4آب  43وقد اةتمر العما في (ذا النظام حت  
    وقف قابمية تبديا الدوالر إل  ذ(ب و(و أ(م أركا  نظام بريتو  وودز.
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يتتا النمتتو واالةتتتقرار االقتصتتادي ولقتتد حقتتا (تتذا النظتتام فتتي أوا افمتتر ن احتتًا ممحوظتتًا فتتي تحق
والنقتتتدي التتتدولي. ولكتتت  متتت  تزايتتتد القتتتوة االقتصتتتادية والةياةتتتية فوربتتتة الغربيتتتة واليابتتتا   متتت  المةتتترح 
الدولي م   اة ودور البمدا  االالتراكية والنامية م   اة ثانيةح فقد بترزت معطيتات  ديتدة تتعتارض 

دز كمتتا تتعتتارض متت  الايمنتتة افمريكيتتة  متت  متت  ثبتتات أةتتعار صتترف العمتتالت و(تتو نظتتام بريتتتو  وو 
االقتصتتاد العتتالمي متت  (يمنتتة  ممتاتتا المحميتتة  متت  النظتتام النقتتدي التتدولي. و متت  التترغم متت  تعتتديا 
اتفاقيات بريتو  وودز مرتي  ف   آلية ثبات ةعر صرف العمالت قد ألغيت تمامًا م  الناحيتة العمميتة 

ر  التي تعني ترك ةعر صرف العممة يتحتدد بحريتة وفتا « رالتعويم»وبدأت مرحمة  ديدة (ي مرحمة 
 آلية العرض والطمب.

 


