
سوق االحتكار

11الفصل 



تعريف االحتكار

لسلعة الوضع في السوق حيث يوجد منتج أو بائع واحد ل•



الفرق بين االحتكار والمنافسة الكاملة

االحتكار

المنشاة ال تواجه أية منافسة و•

(محددة للسعر)تكون 

المنافسة الكاملة

المنشأة تواجه منشآت أخرى و •

(عرمتلقية للس)تكون تضطر أن 



االحتكار المطلق

.لشكل من أشكال االحتكار حيث يوجد منتج أو بائع واحد لسلعة ال يوجد لها بدائ

احتكار تام أو بحت أو بسيط: و يسمى أيضا 



:أسباب االحتكار

العالمات المميزة أو براءات االختراع •

الملكية التامة إلحدى المواد الخام •

حق االمتياز•

اقتصاديات الحجم الكبير •



االحتكار الطبيعي

هو وجود منتج ينتج عند •

ة تكاليف متوسطة متناقص

عة عند أحجام اإلنتاج المرتف



منحنى الطلب الذي يواجه المحتكر

االحتكار
حددة م)أيضا الصناعةفي حالة االحتكار تمثل لمنشأةا•

(.للسعر

ب لذلك فإن منحنى طلب المنشأة هو نفسه منحنى طل

.الصناعة و يكون سالب الميل

P

D

Q

المنافسة الكاملة 

ن معبرا عن أ( أفقي)تام المرونة المنشأةمنحنى طلب •

ائد في المنشأة هنا ال تستطيع التأثير على السعر الس

P.                   صفر=ميله , (متلقية للسعر)السوق 

D

Q

P.                        سالب الميلالصناعةمنحنى •

D

Q



السعر واإليراد المتوسط  واإليراد الحدي في االحتكار

:(TR)اإليراد الكلي •

TR=P . Q                                                  

:(MR)اإليراد الحدي •

.التغير في اإليراد الكلي الناتج عن تغير الكمية المباعة بوحدة واحدة

MR=∆TR∕∆Q                                              

ليها أن اإليراد الحدي دوما أقل من السعر ألن المنشأة عندما تريد زيادة مبيعاتها فإن ع

.تخفض أسعار جميع الوحدات المباعة و ليس الوحدة األخيرة فقط

:(AR)المتوسط اإليراد •

ن بما أن اإليراد المتوسط دوما يساوي السعر فإن اإليراد الحدي سيكون دوما أقل م

.اإليراد المتوسط

P=AR>MR



الطلب و اإليراد للمحتكر 

اإليراد الحدياإليراد الكليالسعرالكمية

0400-
1383838
2367234
33410230
43212826
53015022
62816818
72618214



مقارنة بين شرطي التوازن

االحتكار

MC = MR < P = AR

ميل منحنى الطلب 
∆𝑃

∆𝑄
قيمة سالبة= 

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑄 سالبة قيمة

𝑀𝑅 < 𝑃

المنافسة الكاملة

MC = AR = MR = P

ميل منحنى الطلب 
∆𝑃

∆𝑄
.صفر=

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑄 0
𝑀𝑅 = 𝑃

𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝑄
∆𝑃

∆𝑄

وميل منحنى الطلب  PبـMRعالقة 
∆𝑃

∆𝑄



العالقة بين مرونة الطلب واإليراد الحدي

الصيغةالطلبنوع مرونة

𝑴𝑹 = 𝒑(𝟏 +
𝟏

𝑬
)

اإليراد الكلياإليراد الحدي

يتزايدموجب Ed>1طلب مرن

يتناقصسالبEd<1طلب غير مرن

ثابتصفرEd=1طلب ذو وحدة مرونة

Ed   MR∞  →طلب تام المرونة = Pاملةالكفي المنافسة



منحنى الطلب واإليراد الحدي

وميله ضعف ميل منحنى الطلب( لماذا؟)منحنى اإليراد الحدي يقع أسفل منحنى الطلب للمحتكر

P

D

MR
Q



سعر المحتكر و إنتاجه في األجل القصير

اإلنتاج

Q

السعر

P

اإليراد الكلي

TR= 

P×Q

التكاليف 

الكلية 

TC

اإليراد 

الحدي

MR= 

ΔTR÷ΔQ

التكاليف 

الحدية 

MC=ΔT

C÷ΔQ

األرباح

الكلية

π=TR-

TC

04050

12856

23666

33480

43298

530120

628146

726176

824210

922248



سعر المحتكر و إنتاجه في األجل القصير

اإلنتاج

Q

السعر

P

اإليراد الكلي

TR= 

P×Q

التكاليف 

الكلية 

TC

اإليراد 

الحدي

MR= 

ΔTR÷ΔQ

التكاليف 

الحدية 

MC=ΔT

C÷ΔQ

األرباح

الكلية

π=TR-

TC

040050

1283856

2367266

33410280

43212898

530150120

628168146

726182176

824192210

922198248



سعر المحتكر و إنتاجه في األجل القصير

اإلنتاج

Q

السعر

P

اإليراد الكلي

TR= 

P×Q

التكاليف 

الكلية 

TC

اإليراد 

الحدي

MR= 

ΔTR÷ΔQ

التكاليف 

الحدية 

MC=ΔT

C÷ΔQ

األرباح

الكلية

π=TR-

TC

040050-

128385638

236726634

3341028030

4321289826

53015012022

62816814618

72618217614

82419221010

9221982486



سعر المحتكر و إنتاجه في األجل القصير

اإلنتاج

Q

السعر

P

اإليراد الكلي

TR= 

P×Q

التكاليف 

الكلية 

TC

اإليراد 

الحدي

MR= 

ΔTR÷ΔQ

التكاليف 

الحدية 

MC=ΔT

C÷ΔQ

األرباح

الكلية

π=TR-

TC

040050---50

1283856386-18

236726634106

33410280301422

43212898261830

530150120222230

628168146182622

72618217614306

8241922101034-18

922198248638-50



متى يحقق المحتكر التوازن؟

عندما يتحقق شرط التوازن 

MR=MC>P

)Q=5      ,    P=30 :    )التوازن 



لكليةأرباح و خسائر المحتكر بيانياً باستخدام المنحنيات ا

:يتحقق التوازن

ة الكمية التي تكون فيها المساف•

,  أقصاهاTRو  TCالرأسية بين 

.<TC TRوتكون

مع ميل TCعند تساوي ميل مماس •

TR(MR=MC)مماس 

.<TC TRوتكون



لماذا يعتبر تساوي التكاليف الحدية مع اإليراد

األرباح؟الحدي شرطا ضروريا لتحقيق أقصى 

•MR>MC↑ ←π مع↑Q

•MC > MR←π↑ مع↓Q



توازن المحتكر في األجل القصير بيانياً باستخدام المنحنيات الحدية والمتوسطة

:خطوات الرسم

:نحدد شرط توازن المحتكر-1

MR=MC<P    

.وازنيةلتحديد السعر التوازني والكمية الت

Q=5 , P=30          

:ATCنحدد موقع منحنى -2

ATC < PATCأسفلD

المنشأه تحقق أرباح

hbcdتمثل مساحة المستطيل 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶
𝜋 = 𝑃. 𝑄 − (𝐴𝑇𝐶. 𝑄)
𝜋 = 30 ∗ 5 − 24 ∗ 5

𝜋 = 30

5

P=30

ATC=24
ربح

bh

cd

ATC



حاالت أخرى للمحتكر

(أ)الشكل 
الحالة األولى 

.Dمنحنى أعلىيقع ATCمنحنى 

ATC>P

.أي المنشأة ستحقق خسائر

هل تغلق أو تستمر في اإلنتاج؟

.AVCيحدد ذلك قيمة 

علىيقع  AVCفإذا كان منحنى
.Dمنحنى 

AVC=P

فإن المنشأة تحقق

π= -FC

.مروبذلك األمر سيان تغلق أو تست

ATC

ATC

P

AVC
b

c
d

h

FC=خسارة

Q



(ب)الشكل  الحالة الثانية

ATC

P=ATC

.Dمنحنى علىيقع ATCمنحنى 

ATC=P

أي المنشأة لن تحقق أي أرباح أو

.خسائر

π= 0

؟هل تغلق أو تستمر في اإلنتاج

حمل تستمر ألنها لو توقفت ستت

.FCخسائر بمقدار 

Q



(ج)الشكل  الحالة الثالثة

P

ATC

ATC

AVC

Q

.Dمنحنى علىأيقع ATCمنحنى 

ATC>P

.أي المنشأة تحقق خسائر

؟هل تغلق أو تستمر في اإلنتاج

.AVCيحدد ذلك قيمة 

أعلىيقع  AVCكان منحنىفإذا 

.Dمنحنى 

AVC>P

من تحقق خسائر أكبرفإن المنشأة 

FC

.وبذلك األفضل أن تغلق

FCخسارةأكبر من 



( د)الشكل الحالة الرابعة

ATC

AVC
FCخسارةأقل من 

P

ATC

Q

.Dمنحنى علىأيقع ATCمنحنى 

ATC>P

.أي المنشأة تحقق خسائر

؟هل تغلق أو تستمر في اإلنتاج

.AVCيحدد ذلك قيمة 

أسفليقع  AVCكان منحنىفإذا 

.Dمنحنى 

AVC<P

ن تحقق خسائر أقل مفإن المنشأة 

FC

.وبذلك األفضل أن تستمر



:حقائق أساسية عن االحتكار



مقارنة بين المنافسة الكاملة واالحتكار

المحتكر

MC=MR<P:التوازن شرط •

ئر المحتكررر يسررعح لتحأيرر  أربررح األربرراح أ  أررر   سررا•
ر بترريريرع ىلررح نررج  ررن حجررا اإلنترراوي الترروازني   السررع

.التوازني  ع اهتما ه بأانون الطلب

ده ماذا يحدث لو باا  المحتكار بساعر أعلاى مان الاذي يحاد
قانون الطلب؟

.  سعر االحتكار أنبر  ن المنافسة •

 نحنررح طلررب المنارريت المحتكرررت هررو  نحنررح البررناىة   •
.يكون سالب المي 

ال يووررد  نحنررح ىرررش للمنارريت   البررناىة فرري األورر  •
.الأبير

 ورود االحتكررار يعنري ن ررا ت أرر   ىرردب اهتمراب بتو يررف•
.أ ث  الموارد

المنافسة الكاملة

MC=MR=P:التوازن شرط •

المناررريت ىسرررعح لتحأيررر  أربرررح ربررر  أ  أرررر   سرررائر •
حكا فتررت, باسررتاداب السررعر الررقي ىتلأرراع  ال ىرر رر ىليرره

.بالكمية فأط

سعر المنافسة الكا لة دائما أر   ن سعر االحتكار•

ا  نحنررح طلررب المنارريت أفأرري     ر نررة ال ن ائيررة بينمرر•
 نحنح طلب البناىة سالب المي 

وق  نحنح ىرش المنايت هو  نحنح التكراليف الحديرة فر•
ع نأطة اإلغجق بينما  نحنرح ىررش البرناىة هرو ىجمير

. نحنيات ىرش المناآت

اسررتاداب أ ثرر )يمثرر  اإلنترراج أفسرر  اسررتاداب للمرروارد •
(.للموارد



:عند البيع بسعر المنافسة الكاملةالقصيرسعر المحتكر وإنتاجه في األجل 



يف توظ, األسعار, الكميات المعروضة)أي السعرين أفضل من ناحية 
(:الموارد

.  إلحتكارالكميات المعروضة                      عند البيع بسعر المنافسة أكبر من البيع بسعر ا

.  كارمن البيع بسعر اإلحتأقل عند البيع بسعر المنافسة األسعار                                   

ثل للموارد يتحقق االستخدام األمعند البيع بسعر المنافسة االستخدام األمثل للموارد                

.أي أن األفراد يدفعون ثمن مساوي لما يكلف المنتجP=MC))ألن المنشأة تبيع عند (. لماذا؟)

(.  أين يتحدد سوء توظيف الموارد  في االحتكارعلى الرسم؟)



ىوازن المنايت   البناىة في االحتكار  المنافسة في األو  الأبير

االحتكار

• :والمنشأة الصناعة 

المنافسة الكاملة

• :المنشأة 

• :الصناعة



التمييز السعري

• الحالة التي يبيع في ا المحتكر ن س السلعة أ  الاد ة ”: هو التمييز السعري 

.“  اتل ةبيسعار  اتل ة في أسواق 

• :السعري أ ثلة ىلح التمييز 

يقوم بالتمييز على أساس الكميات المشتراة كما يحدث أحياناً في احتكارات .-1

كأن تقوم شركة الكهرباء مثالً بفرض.والهاتف الخدمات العامة كالكهرباء والنقل 

تعرفه أو ثمن معين الستهالك كمية محددة من الكيلوات ولكن عندما يزيد 

، فإنها تحدد لالستهالك اإلضافي تعرفه أو ثمن آخر أعلى معين االستهالك عن قدر 

من الثمن السابق 



من القي يأوب التمييز السعري ىلح أساس بيع السلعة دا   الد لة بثمن أىلح  ن الث.2

.اإلغراق ،  هقا  ا يعرف بسياسة الد لة في  ارج بهيبيع ا 

 ة نما نما يأوب التمييز في الثمن أيساً ىلح أساس أ وه استاداب السلعة أ  الاد.3

ي ،  إ ا  ا نان استادا  ا لألغراش المنزلية أ  لجستاداب البناىالك ربا  في حالة 

.التجاري 
لعة في الموارع ، حيث يبيع المحتكر ن س السالمورع هناك أيساً التمييز ىلح أساساً .4

.البعيدت الأريبة بسعر أىلح  ن الموارع 

التي التمييز السعري نقلك التمييز ىلح أساس  ستوى الد   ناد ات األطبا   .5

.ى ع المر،  بيسعار أىلح لق ي الد   المنا سة يأد ون ا بيسعار أر  لق ي الد ول 

، حيث ى رش أسعار للمكالماتالورت يمكن أن يكون التمييز ىلح أساس .6

.صباحاً الااروية المسائية أر   ن ىلك التي ى رض ا 



انتهى املقرر و هلل الحمد
تمنياتي لكن بالتوفيق


