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تقريـــر

 “الأمناء -  د.رامي بن طالب*:
األوىل  الحلقة  يف  تطرقنــا  أن  بعد 
عن رس تدهور الــرف يف محافظات 
الرشعية  عجزت  وكيف  املحررة،  الجنوب 
تفسري  عن  بعدن  املركزي  والبنك  اليمنية 
اللغز االقتصادي، ومن يحدد سعر رصف 
الســوق يف عدن، ومن هــم املتورطون 
بذلك، سنتحدث يف هذه الحلقة عن كيف 

ُتدار لعبة املصارفة من صنعاء.
القارئ  عزيــزي  تعــرف  وحتــى 
لعبــة  عــن  عبــارة  املوضــوع  أن 
اآليت: إليكــم  صنعــاء  مــن   تــدار 

إليكم تحليل بنرشة أســعار الرف يف 
ألسعار السوق،  وصنعاء  عدن  العاصمة 
علاًم بأن نرشة أســعار الرف يف عدن 
تختلف مــن رشكة رصافــة إىل أخرى 
التي يتعامل معها يف  بحسب الشــبكة 
صنعاء، بينام نرشة أســعار الرف يف 
صنعــاء ثابتة، )نرشة أســعار الرف 

بتاريخ 7 يناير 2021م(.
هامش الربح بني سعر الرشاء والبيع 
يف عدن للدوالر يزيد عن 12 رياال بينام 
يف صنعــاء ال يزيد عــن 3 ريال - بينام 
يف السعودي 3 ريال بعدن - وصنعاء مل 

يتجاوز 0.5 ريال.
*الجدولني رقم )1 و2( يوضحان ما 

سبق.
العمــات األجنبية  املبادلــة بــني 
)الدوالر - السعودي( يف عدن - مبوجب 

نرشة أسعار الرف هي كالتايل:
الدوالر من العماء مقابل بيع  رشاء 
بالريال  الدوالر  السعودي = معادل رشاء 
)703(، ومعادل بيع الســعودي بالريال 

 .)188(
إذن:1 $ األمريــي مقابــل الريال 
السعودي عند الرشاء من العماء يف عدن 
= 3.7394 سعودي يف كل دوالر أمريي، 
وهذا يعني أن 703 ريال يف عدن مقابل 
رشاء الدوالر = 3.7394 سعودي؛ أي تقل 
عن السعر العاملي يف أنحاء العامل فسعر 
الدوالر مقابل الســعودي يف أدين سعر 
لــه = 3.750 ســعودي، بينام يف عدن 
للدوالر مقابل  يقل عن أدىن سعر عاملي 

السعودي.
عدن  يف  املعتمد  املبادلة  سعر  بينام 
رشاء الدوالر مقابل الســعودي = 3.80 

ريال سعودي لكل واحد دوالر.
بيع الدوالر للعماء مقابل السعودي 
بالريال  الــدوالر  بيع  يف عدن = معادل 
بالريال  السعودي  )715(، ومعادل رشاء 

.)185(
السعودي  مقابل  األمريي   $ إذن:1 
عند البيــع للعماء يف عــدن = 3.865 

سعودي يف كل دوالر أمريي.

الــدوالر  يف  املبــادالت  تحليــل 
والسعودي )رشاء وبيع(

الحــظ معي عزيــز القــارئ، بأن 
الرف  سعر  املعادلة  الســعودي  كمية 
مبوجب نرشة أســعار عدن هي: املبادلة 
)السعر  سعودي   3.7394  = دوالر  رشاء 
العادل(، بينام يشــري الــدوالر مقابل 
3.80 سعودي  السعودي يف عدن بسعر 

مقابل الدوالر.
الفارق بينهام = 0.061 ريال سعودي 
يف كل دوالر يتــم رشاؤه مقابل الريال 
املبادلة بيع  ،أما يف  السعودي. )الرشاء( 
الدوالر مقابل السعودي فإن معادل سعر 
الرف لبيع الدوالر ومبادلته بالسعودي 

= 3.865 ريال سعودي يف كل دوالر.
الدوالر  بيع  بأنه مل يصل سعر  علاًم 
مقابل السعودي يف العامل اىل هذا املعدل 

من املبادلة فســعر بيع الــدوالر مقابل 
السعودي يف االقتصاديات ذات التضخم 
املرتفــع = 3.81 ريال ســعودي للدوالر 

الواحد.
الســعودي  لذلك وحتى نحدد كمية 
العادلة مقابل الدوالر يف عدن ســنقوم 
بتحليل أسعار رصف صنعاء وذلك بنفس 

اآللية السابقة كالتايل:
1 - ســعر الرشاء مبادلة يف صنعاء 
= 3.75796 سعودي لكل دوالر أمريي.

-2 ســعر البيع مبادلة يف صنعاء = 
3.8141 سعودي لكل دوالر أمريي .

وحتــى نوضح حجــم الخلل وعدم 
التوازن يف نرشة رصف سوق عدن والتي 
تعد يف صنعاء عرب شبكات التحويل يف 
ظل حالة من االنضباط والدقة يف نرشة 

أسعار صنعاء إليكم املقارنة اآلتية:
بينام لــو تم القيــاس عىل صنعاء 
السابقة  اآللية  بنفس  رصفها  وأســعار 
ســنجد أن ســعر الرشاء مبادلة دوالر 
مقابل السعودي = 3.7685 رياال سعوديا 

يف كل دوالر.
بيع الــدوالر مبادلــة مقابل الريال 
الســعودي = 3.80 ريال سعودي يف كل 

دوالر.
ماحظة: أســعار ونــرشة صنعاء 

مضبوطة مقارنة بنرشة أسعار عدن.

كيف تحدد صنعاء أســعار الرصف 
يف سوقها املحيل؟

الســؤال املهــم والذي يحتــار فيه 
صنعاء  تقــوم  كيف  وهــو:  املواطنون 
بتحديد أســعار الرف لديها يف السوق 

املحيل؟
خال العام بداية العام 2020م قامت 
التقييم  صنعاء بسياســة تعويم أسعار 
لديهــا يف البنــك املركــزي يف صنعاء 
تحديد  بهــدف  وذلك  وبطريقة رسيــة 
أســعار قريبة من واقع الســوق، وذلك 

كالتايل:
-1 قامــت صنعاء بتثبيت أســعار 
الذهب يف صنعاء وعــدن بعد حالة من 
االســتقرار يف الســوق العاملي للجرام 

الذهــب - وحتى نوضح ذلك ســنقوم 
بعملية قياس لســعر الجرام الذهب من 

عيار 21 يف كا السوقني:
متوسط سعر جرام الذهب من عيار 
21 = 31,650 ريال من الطبعة القدمية، 

يف صنعاء.
متوسط سعر جرام الذهب من عيار 
21 = 38,550 ريال من الطبعة الجديدة، 

يف عدن. 
بالريال  وصنعــاء  عدن  بني  الفارق 
اليمني  = 6900 ريال من الطبعة الجديدة، 
ولكن الفــارق الحقيقي ليس يف طبعة 
الجرام  ســعر  يف  ولكن  الجديدة  الريال 
عامليًا، فسياســة صنعــاء أنها خفضت 
سعر الجرام لديها مقابل تحميل عدن ذلك 

الفارق بالريال السعودي وذلك كااليت:
وصنعاء  بني عــدن  الجــرام  فارق 
6900 مقســومًا عىل  بالريال الجديد = 
ســعر تقييــم البنك املركــزي يف عدن 

وصنعاء = 100 ريال.
إذن: الفارق بني عدن وصنعاء مقابل 
الجــرام الواحد من الذهــب = 69 ريال 

سعودي يف كل جرام.
أي أن سعر صنعاء مقابل الجرام من 
الذهب عيار 21 يقل عن عدن مبقدار 69 
ريال ســعودي أو 6900 ريال ميني من 

الطبعة الجديدة.
حيــث إن صنعاء وحتى تســتطيع 
تنفيذ هذه االســراتيجية استغلت عددًا 

من الثغرات يف عدن وأهمها:
كل بيانات البنك املركزي يف عدن يتم 
ترسيبها إىل صنعــاء عرب لويب صنعاء 

القادم إىل عدن.
تحكــم صنعاء بشــبكات التحويل 
العاملــة يف عدن حيث تقــوم صنعاء 
بتحديد أسعار الرف يف السوق،  بينام 
يظل قطاع الرقابــة يف عدن عاجزًا عن 
السوق  رصف  ســعر  لتحديد  آلية  إيجاد 

املوازي يف املحافظات املحررة. 
إغراءات صنعــاء لكل الرافني يف 
ووكاء  املضاربني  كبــار  وخاصة  عدن 
الشــبكة وذلك مقابل جني فروق عملة 
الســعودي مقابل  بالــدوالر والريــال 

حواالتهم الصادرة أو الواردة للخارج.
بتحديد ســعر  تقوم صنعاء  وحتى 
اآللية  باتباع  قامت  املحيل  السوق  رصف 

االقتصادية اآلتية:
تحديــد كميات النقــد املتداول يف 
الســوق املحيل وخاصة بعد منع تداول 
القدمية  الطبعة  وتداول  الجديدة  الطبعة 

يف أسواقها.
الخارجية  تحديد حجم االحتياطيات 
الخزائن  يف  النقــد  وكميــات  بالدوالر 
املركزي  البنك  يف  األخرى  واالحتياطيات 

صنعاء وفروعه غري املحررة.
اســتغال صنعاء لثغرات عدم قيام 
البنك يف عدن بإلغاء الطبعة القدمية من 
الريال أو حتى إيجاد آلية لتحديد ســعر 
رصف الســوق املــوازي يف محافظات 
الجنوب املحررة، أو قــد تكون لعبة بني 
هوامري قيــادات البنك يف عدن وجمعية 

الرافني وبنك صنعاء.

أواًل: بيانات صنعاء
 = األجنبيــة  االحتياطيــات 
ومتثل  أمريــي،  دوالر   478.500.000
احتياطيات مجمــدة يف الخارج وتقوم 
صنعاء برفعهــا أو خفضها والتي تراوح 

حدود 599 مليون دوالر.
النقد املتداول يف السوق من الطبعة 
الصادرة  الكميات  تلــك  تبلغ   = القدمية 
 1,400 2015م ما يقــارب  حتى عــام 
ترليون ريال مــن الطبعة القدمية والتي 
ظل البنك املركــزي يف عدن ملتزمًا عنها 
وعن الطبعة الجديــدة يف ظل غموض 
واضح ملاذا مل يتخــذ البنك يف عدن أي 
إجراء طيلة عام 2020م وتهاوي ســعر 
الجنوب  الرف يف عــدن ومحافظات 
بأن  يعلمون  بأنهــم  الجزم  املحررة رغم 
الســبب يف ذلــك وجــود طبعتني من 
الريال اليمني، ولكنهــا تقاطع املصالح 
الناس  ابتزاز ومتاجرة يف حياة  وعملية 

والبسطاء من املواطنني.
أســعار الرف  نــرشة  مبوجــب 
املختــارة بتاريخ 7 ينايــر 2021م، فإن 
الطبعة  مــن  املتداول  الفعليــة  الكمية 

القدمية يف صنعاء = 1 ترليون ريال.
أما الفارق بــني تلك الكميات التي 
يعرف بها مركــزي عدن ويلتزم عنها 
وبني ما هــو متداول فعا وذلك مببلغ 
400 مليار مينــي من الطبعة القدمية 
ذكية  اقتصادية  بطريقــة  فاســتغل 
بحيث أدى إىل خفض سعرها وضاعف 

السعر يف عدن.
متوسط الســعر املخفض الحايل 
يف صنعــاء بتاريــخ 7 يناير 2021م 
= تقييم صنعاء للــدوالر مقابل النقد 
الفارق  صنعاء( +  بنك  )تقييم  املتداول 
الكمي للذهب مقياًم بســعر الريال + 
فارق النقــد املتداول القديم = 478.50 
 587.50 40 ريال =  69 ريال +  ريال + 

ريال للدوالر الواحد.

مالحظة مهمة
= االحتياطيات  صنعــاء  تقييــم 
الخارجية لبنك صنعاء مقســومًا عىل 
كمية النقد املتداول من الطبعة القدمية 

)1 ترليون(.
فــارق النقد املتــداول القديم بني 
الكمية اإلحصائية يف بيانات البنك يف 
عدن وبني ما هــو فعيل = 400 مليار 
ريال مقســومًا عىل الكميــة الفعلية 

املتداولة يف صنعاء.
صنعاء  يف  السوق  سعر  متوسط 
سعر   = الســابقة  البيانات  بحســب 

الرشاء + سعر البيع 2.

وبعد قيــام صنعاء بتحديد ســعر 
التقييــم الداخيل لهــا يف بيانات بنكها 
املركزي وسعر السوق لديها مبوجب الية 
اقتصادية فريدة ســنجد أن الفارق بني 
تقييم صنعاء للدوالر يف بنكها وســعر 
السوق = 587.50 - 478.50 = 109 ريال 

لكل دوالر.
وقامت صنعاء من خال ســيطرتها 
عىل شبكات التحويل املحلية بعكس ذلك 
الفارق ما بني تقييمها للدوالر داخل البنك 
املركزي يف صنعاء وبني سعر سوقها إىل 

سوق عدن وذلك كالتايل:
عدن  يف  الســوق  ســعر  متوسط 
سعر  متوسط   = العادل(  للدوالر)السعر 
الرف الحايل - فارق صنعاء املنقول = 

709 - 109= 600 ريال للدوالر الواحد.
وهذا الســعر يعرب عن سعر السوق 
املحررة  الجنوب  العادل يف محافظــات 
يف حالــة قيــام البنك املركــزي بعدن 
واســتبدالها  القدمية  الطبعة  بســحب 
بالجديدة وإلغاء تــداول الطبعة القدمية 
ولكن  املحررة،  الجنــوب  يف محافظات 
يف حالة قيام عدن بتحديد أسعار السوق 
املــوازي لديهــا وعــدم اعتامدها عىل 
النرشة القادمة عرب شبكات التحويل من 
العادل للدوالر يف  الســعر  صنعاء، فإن 
عدن صنعاء هو متوســط السعر العادل 
للــدوالر يف عدن وصنعاء = متوســط 
سعر عدن الحايل )املتضخم( + متوسط 
سعر صنعاء الحايل )املخفض( 2، السعر 
العادل يف السوقني = 587.50 + 709 = 

648.25 ريال لكل دوالر أمريي.
وحتى نثبت صحة هذا التحليل الذي 
وصلنا اليه مبوجب بيانات اسعار الرف 
وكذا بيانــات البنكني يف عدن وصنعاء، 

إليكم اآليت: 
عدن  يف  الســوقني  فارق  متوسط 
وصنعاء = 709 ريال يف عدن - 587.50 
ريــال يف صنعــاء = 121.50 ريال يف 

الدوالر الواحد.
متوســط  الرقم؟  هــذا  يعني  ماذا 
بالسعر   )121.50( السوقني  بني  الفارق 
الحايل، فارق الســعر املحمل عىل عدن 
)109( ريــال وذلك بحســب توضيحنا 

سابقًا.
املتبقي مــن متوســط الفارق يف 
السعر بني عدن وصنعاء = 12.50 ريال، 

ما الذي ميثله هذا الفارق؟
الربح بني عدن  الحظ بأن هامــش 
يزيد  والسعودي  الدوالر  وبيع  رشاء  عند 
عن فارق صنعــاء أربعة اضعاف هامش 
الدوالر  الربح يف  فارق هامش  صنعاء.. 
=  فــارق صنعاء + فــارق عدن = 3 يف 
صنعــاء + 12 يف عــدن =15 ريال بني 

رشاء وبيع.
وفارق هامش الســعودي = 0.50 + 
3 = 3.50 ريــال بــني رشاء وبيع =  15 
ريال يف عدن - 3.50 ريال يف صنعاء = 
12.50 ريال هامش ربح رشاء وبيع عدن 

وصنعاء تم تحمليه عىل عدن.
ســعر  يتحدد  ال  مهمــة:  ماحظة 
الــرف مبوجب العــرض والطلب يف 
الجنوب  مبحافظــات  املوازي  الســوق 
املحررة، فهي أكذوبه متارســها صنعاء 
من خال شــبكات التحويل بينام تقوم 
سياســتها عىل تحديد أســعار الرف 
لديها  االحتياطيات  مبوجب  بأســواقها 

والنقد املتداول من الطبعة القدمية.

أسعار  اقتصادي يف شؤون  *باحث 
الرف – دكتوراه مــن جامعة تورينتو 

الكندية.

“الأمناء“ تن�صر اللغز القت�صادي اخلفي وراء تدهور العملة املحلية باجلنوب )احللقة الأخرية(..

كيف حتدد �سنعاء اأ�سعار ال�سرف يف �سوقها املحلي؟

تفا�سيل املبادالت يف الدوالر وال�سعودي
 عدن سعارأنشرة 

 الهامش البيع لشراءا البيان
 هامش ربح بيع الدوالر 12 317 303 الدوالر

 السعودي هامش ربح بيع 3 188 187 السعودي
 

 (1جدول رقم )

 
 

 صنعاء نشرة أسعار
 الهامش البيع الشراء البيان
 هامش ربح بيع الدوالر 3 785 785 الدوالر

 ربح بيع السعوديهامش  0570 177570 177 السعودي
 (2جدول رقم )

 


