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  سياسات التسعير

  السياسة التسعيرية

تعرف السياسة التسعيرية بأنها مجموعة االجراءات التي يتم من خاللها التأثير على األسعار، لذا 

التي يتحدد بناءاً عليها حجم م ما يمارسه المشروع من قرارات وتعد هذه السياسات من أه

روع كما ذكرنا هي عبارة عن حجم فإيرادات المش شروع،اإليرادات مما يؤثر على أربحية الم

  :اإلنتاج مضروباً في سعر الوحدة المنتجة، أي أن

  سعر الوحدة من السلعة×  )  المباعة(الكمية المنتجة =  اإليراد الكلي  

    TR =  Q  ×  P 

ه يخفض هذه انخفاضيادة اإليرادات الكلية للمشروع وعليه فإن ارتفاع السعر يعمل على زو

التكاليف، فإن زيادة هذه األخيرة الربح هو الفرق بين اإليرادات و ما كان مقدارلاإليرادات، و

  .تعني مقدار أكبر من األرباح و العكس بالعكس

مبدئياً عند مناقشة أسس التسعير يقال بأن هناك سعر واحد لجميع المشروعات المنتجة و    

أن محاولة أي مشروع و. روض منهالب على السلعة و المعللسلعة المعينة يتحدد بناءاً على الط

لرفع السعر عن المستوى التوازني سيؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة من منتجات هذا 

انصراف المستهلكين للشراء من المشروعات األخرى التي مشروع عن الكمية المعروضة منها وال

لمنتج ألنه سيؤدي إلى كما أن تخفيض الثمن يعد قراراً غير رشيد من ا. لم ترفع ثمن منتجاتها

 .طبيعة السلعة نفسهاعتبار بطبيعة الطلب على السلعة وانخفاض األرباح، هذا مع األخذ في اال

وق المنافسة التامة أو الكاملة التي يفترض فيها سيادة ظروف سينطبق ذلك في الحالة المثالية و

ج قدرة أكبر للسيطرة على نتلكن هناك أشكال أخرى لألسواق تعطي للموالتي سنتناولها الحقاً، و

  . تحديد سعر السلعةالسوق و

طبيعته بعملية المنشآت عندما تسمح ظروف السوق وتستخدم العديد من الطرق لتسعير منتجات و 

ويتوقف . الطلبون السعر محدداً بالتفاعل الحر والتلقائي للعرض وي عندما ال يكالتسعير، أ

تعتبر التكاليف من الناحية . أهداف المنتجينروعات والتسعير على سياسات المش اختيار طريقة

الذي يحدده  ذلك بعد إضافة هامش الربحعتمد عليه في تحديد سعر السلعة والمحاسبية أساساً ي

   P   =    AVC   +   r       :هامش الربح، أي+ متوسط التكلفة المتغيرة = المنظم، فيكون السعر
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عادالً، حيث ترضى المنشأة بالربح العادل في معقوالً وأن يكون هامش الربح  ومن المفترض 

  . المدى القصير مقابل تعظيم األرباح على المدى الطويل

أما من الناحية االقتصادية فال ينظر إلى التكاليف فحسب، إنما يؤخذ في االعتبار عوامل أخرى 

م، وأسعار السلع وق، وأذواق المستهلكين وأنماطهم االستهالكية، ومستويات دخلهكواقع الس

بعبارة أخرى فإن عملية التسعير من وجهة النظر المحاسبية تتوقف على و. غير ذلكالمنافسة و

 جانب التكاليف أي جانب العرض، فيما تتوقف عملية التسعير من وجهة النظر االقتصادية على

 .جانبي عرض السلعة والطلب عليها

 

  الربح في التحليل االقتصادي

للمنشأة تسعى دوماً لتحقيقه،  محوراً مهماً في الفكر االقتصادي، فهو هدفاًاً أساسياً ويعد الربح هدف 

يقاس على أساس ظم كسائر أسعار عناصر اإلنتاج، وسعراً لوظيفة المنوهو عائد عنصر التنظيم و

 الذي يعتبر مؤشراً حيوياً فيأساس في عملية الربح االقتصادي والتي هي صة البديلة وتكلفة الفر

نظرية اإلنتاج تقوم على فكرة كيفية و. معياراً لقياس كفاءة األداءوتقييم وضع المنشأة في السوق، 

يتحقق ذلك كنة، وتحديد حجم اإلنتاج الذي يعظم عائد المنتج أو ربح المنتج إلى أقصى درجة مم

مثل لعناصر وفقاً للتحليل االقتصادي بتعظيم اإليرادات أو تدنية التكاليف باختيار المزيج األ

  .  اإلنتاج، أو المزيج السلعي األمثل

ما ذكرنا هو هذا على المستوى الجزئي للتحليل االقتصادي، أما على المستوى الكلي فإن الربح ك

 Nationalالذي يمثل جزءاً من الدخل القومي، حيث أن الدخل القوميعائد عنصر التنظيم و

Income   صر اإلنتاج التي ساهمت في العملية اإلنتاجية مجموع دخول عنا"للدولة هو عبارة عن

األجور والمرتبات : الدخول أو العوائد هيهذه ، و"منية معينة هي في الغالب سنةخالل فترة ز

الفوائد كعائد لعنصر رأس المال، د لعنصر األرض، واإليجار أو الريع كعائكعائد لعنصر العمل، و

 نا أن نشير هنا إلى أن الربح ال يعتبر دخالً وظيفياًيجدر بهذا و. لربح كعائد لعنصر التنظيمو ا

الريع حيث يمكن للمشروع أن يحقق خسارة عندما ال كما هو الحال بالنسبة لألجور والفوائد و

 .  تستطيع إيراداته أن تغطي تكاليفه

وزيع تعتبر مساهمة عوائد عناصر اإلنتاج في الدخل القومي مؤشراً هاماً يعكس نمط تهذا كما و

فارتفاع مساهمة األجور في . يتضح منها مدى التفاوت الطبيقي بينهمالدخل بين أفراد المجتمع، و
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تفاوت  الدخل القومي تعكس عدالة أكبر في توزيع الدخل، بينما يعكس ارتفاع مساهمة الربح

 ويلياً هاماً لمعظمإضافة إلى أهمية الربح كعائد للمنظم، فإنه يعد مصدراً تمو. توزيع الدخل

وبالتالي تؤثر االستثمارات المختلفة، حافزاً للقيام بالمشروعات االقتصادية والمشروعات، و

بة االرباح على كما ويفيد تحديد نس .على النشاطات االقتصادية للدولةبشكل واضح االرباح و

المالية للدولة في وضع سياساتها متها في الدخل السلطات النقدية ومساهالمستوى القومي و

 .تصادية المختلفةاالق
      

  :أهمية اعتماد الربح االقتصادي في اتخاذ القرارات

يختلف الربح االقتصادي عن الربح المحاسبي فيما يتعلق ببنود التكلفة الكلية، حيث  يختلف مفهوم 

ر المحاسب إلى ينظ. التكاليف المستخدم في التحليل االقتصادي عن مفهومها في الفكر المحاسبي

المباشرة التي يتحملها المشروع أي ما يعرف بالتكلفة الظاهرية أو الصريحة فعلية والنفقات ال

Explicit Cost ترد صراحة و فوعات التي تتحملها المنشأة والتي يقصد بها القيمة النقدية للمدو

بوضوح في الدفاتر المحاسبية، أي هي عبارة عما تدفعه المنشأة من نفقات نقدية تلتزم بها اتجاه 

وكة للغير، كاألجور والمرتبات وأسعار اآلالت والمعدات والمباني اصر اإلنتاج المملعن

 Implicitتختلف هذه التكاليف عن التكاليف الضمنية و. ومدفوعات المواد األولية وما إلى ذلك

Cost  التي يأخذ بها االقتصادي في الحسبان إضافة إلى التكلفة الصريحة عند حساب إجمالي

لكنها ال ترد صراحة التكاليف التي يتحملها المشروع وتتمثل التكاليف الضمنية في تلك و. التكاليف

السبب في ذلك أن التكاليف الضمنية هي و. في األرباحفي دفاتر الحسابات إنما تدخل ضمن صا

الشركة أو  نفقات تنشأ نتيجة استخدام عناصر االإنتاج المملوكة ألصحاب المشروع، كأجر صاحب

الذي يتم حسابه على أساس تكلفة الفرصة الذي يمتلكه صاحب المشروع وبنى المنشأة وايجار م

  .  Opertunity Costالبديلة

فرواتب . تعد تكلفة الفرصة البديلة األساس الذي يعتمد عليه في حساب الربح االقتصاديو 

كبند من بنود الدفاتر  اإلدارة العليا مثالً يعتبرها المحاسب جزءاً من التكاليف الكلية تظهر صراحة

فرصتها المحاسبية، بينما يعتبر االقتصادي هذه الرواتب جزءاً من األرباح يتم تقديرها وفقاً لتكلفة 

    . البديلة

 :بناءاً على ما تقدم نخلص إلى أنو

  الضمنيةالتكاليف الصريحة و –اإليراد الكلي= ربح االقتصاديال 
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  .التكاليف الضمنية +الربح االقتصادي = الربح المحاسبي 

المحاسبين يعني االقتصاديين و نشير هنا إلى أن االختالف الواضح بين مفهوم الربح بينو 

خذ بناءاً على اختالف القرار المتخذ من قبل اإلداري بناءاً على الربح االقتصادي عن ذلك المت

تكلفة الفرصة البديلة  فكرةاألخذ بمفهوم الربح االقتصادي و عليه نشيد بأهميةو. الربح المحاسبي

 عند قيام اإلداري باتخاذ قراراته في ظل ظروف تتسم بعدم التأكد والمخاطرة، خاصة فيما يخص

روج من السوق أو االستمرار فيه تقييم هذه األصول، أو الخاحتماالت بيع المنشأة ألصولها و

  .غير ذلكو
 

  :األسواق االقتصادية و أنماط الربح

ن معرفة االنتماء السوقي للمنشأة، حيث تؤثر نوع السوق في تحديد األسعار عند تحديد الربح يتعي

على األشكال المختلفة  يجدر بنا أن نبدأ بالتعرفو. وبالتالي األرباح والخسائر كمية اإلنتاجو

خصائص كل منها، كتمهيد لتحليل نمط األرباح في كل سوق من هذه األسواق، ثم لألسواق و

 .كل منهاكيفية التسعير في ظل 

  : Perfect Competitionسوق المنافسة التامة -أوال

هذه السلعة تكون متجانسة وق بوجود عدد كبير من البائعين والمشترين للسلعة، وتتميز هذه الس

الكافية للمتعاملين في  توافر المعلوماتمع أي لها نفس المواصفات عند جميع المنتجين،  تماماً

عليه يكون هناك السلعة دون أي قيود أو عوائق، و شراءل في بيع وحرية التعام ةدياسالسوق، و

 ن سوق المنافسة التامة هي سوق تتوافر فيهافإ عليهبناء و.  واحد للسلعة يتم التعامل به ثمن

  - :هيأربعة شروط أو خصائص أساسية ، و

ئعين للسلعة أو فالبد من وجود عدد كبير من المنتجين البا :المشترينكثرة عدد البائعين و - )1(

و . الخدمة، و عدد كبير من المستهلكين المشترين للسلعة أو الخدمة مع ضآلة نصيب كل منهم

إلى الدرجة  و لكن المقصود أن يكون عدد البائعين و المشترين كبيراً معيناً ليس المراد هنا عدداً

كما ال . أو المشترين التي تجعل القرارات التي تتخذ من قبل أحدهم ال تؤثر في باقي البائعين

 يستطيع المنتج الفرد أو المستهلك الفرد وحده التأثير أو التحكم في اتجاه األسعار سواء انخفاضاً

 Price للسعر بذلك تعتبر المنشأة أو المنتج في حالة سوق المنافسة التامة متلقياًو.  أو ارتفاعاً

Taker في تحديده له أي ليس له سلطة ليس صانعاًالسائد في السوق و. 
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إن السلعة التي يعرضها أي منتج في سوق المنافسة التامة هي   :تاماً تجانس السلعة تجانساً- )2(

عند جميع المنتجين  متجانسة تماماًاآلخرون، فالسلعة هنا متشابهة و نفسها التي يعرضها المنتجون

 .أو البائعين

شراء السلعة دون قيود، فليس بيع و فيأي حرية التعامل  :الخروج من السوقحرية الدخول و) 3(

هناك أي قيود إدارية أو قانونية أو اقتصادية تمنع أي منشأة من الدخول في السوق إلنتاج وبيع 

 .سلعة أو الخروج من السوقال

سة التامة توافر كامل البيانات حيث يشترط في سوق المناف :العلم التام بأحوال السوق) 4(

ئد أو أي أمور أخرى المشترين سواء تلك المتعلقة بالثمن الساعين ولبائالمعلومات لدى جميع او

 .شراء السلعة في السوقتتعلق ببيع و

 

  :Monopoly) أو المطلق( سوق االحتكار التام  -ثانيا

يستطيع هذا ركة واحدة تستأثر ببيع السلعة، وتتميز هذه السوق بوجود منتج أو بائع واحد أو ش

أي أن . تغييره باالرتفاع أو االنخفاضن وله سلطة في تحديد الثملسلعة والمنتج التأثير على ثمن ا

  - :شروط سوق االحتكار تتمثل فيما يلي

  .أن يكون هناك منتج واحد للسلعة أو الخدمة  )1(

  .أن يقوم هذا المنتج ببيع سلعة ليس لها بديل في السوق  )2(

  .عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للسوق أو الصناعة  )3(

له كما في  ليس متلقياًو عرللس  Price Makerجة ذلك أن يكون المنتج المحتكر صانعاًتكون نتيو 

  .حالة سوق المنافسة التامة

  - :أما عن أسباب نشأة سوق االحتكار فتتلخص في اآلتي

قيام الحكومة بإعطاء امتياز إنتاج سلعة أو خدمة معينة إلحدى الشركات مثل شركة  - )أ ( 

  .تران أو االتصاالاء أو شركة الطيالكهرب

أن يمتلك منتج واحد أو شركة واحدة المادة الخام المستخدمة في إنتاج سلعة ما و يصعب  -)ب(

  .على منتجين آخرين الحصول عليها

التي يحميها القانون، حيث يكون حق إنتاج السلعة اءة االختراع أو حقوق االختراع وبر -)ج(

  .الختراعمحتكر لمنتج واحد أو شركة واحدة صاحبة ا
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اقتصاديات الحجم الكبير لإلنتاج، حيث يستطيع أحد المنتجين إقامة صناعة كبيرة إلنتاج  -)د(

 يجعله يستفيد منمما يكفي حاجة السوق، وإنتاجها بتكلفة منخفضة و ،)مثل الطائرات(سلعة معينة 

  .يصعب على منتجين آخرين دخول الصناعةفوفورات اإلنتاج الكبير، 

  

  : Monopolistic Competitionلمنافسة االحتكاريةسوق ا -ثالثا

من المنتجين أو البائعين يعرضون سلعة واحـدة غيـر    تتميز هذه السوق بوجود عدد كبير نسبياً

  -:أي أن شروط سوق المنافسة االحتكارية هي. متماثلة أو غير متجانسة

  .التعدد، حيث يوجد عدد كبير نسبيا من البائعين للسلعة - )1(

إنما تختلف مواصفاتها من منتج آلخر أو مـن  نس، أي أن السلعة ليست متماثلة ودم التجاع -)2(

  .شركة ألخرى من حيث نوعية السلعة أو شكلها و لكنها تعتبر بدائل لبعضها

حرية الدخول و الخروج من السوق، أي حرية دخول منتجين جدد للصناعة حيث ال يكون  -)3(

  .شآت جديدة للصناعةهناك عوائق كبيرة أمام دخول من

في هذه السوق ال يكون هناك ثمن واحد للسلعة في السوق بل يختلف من منـتج آلخـر بسـبب    و

مـن المالحـظ أن سـوق المنافسـة     و. درجة تميزها من منتج آلخرة واختالف مواصفات السلع

سـوقين  االحتكار المطلق، فهي مزيج مـن ال بين المنافسة التامة و وسطاً االحتكارية تحتل مركزاً

 أشـبه إلـى  دد المنتجين أو البائعين فيها، وحيث تكون أشبه إلى المنافسة الكاملة من حيث كثرة ع

تميزها من منتج آلخر سواء كان هـذا التمييـز أو االخـتالف    االحتكار في عدم تجانس السلعة و

ينتشـر  و ية تتميز بكونها ذات طـابع عملـي  لذلك فإن سوق المنافسة االحتكارو. أو وهمياً حقيقياً

  .وجودها في الحياة الواقعية
  

 -: Oligopolyسوق احتكار القلة -رابعا

هي سوق تتميز بوجود عدد قليل من المنتجين أو البائعين للسلعة، يقومون ببيع سلعة متماثلـة أو  

سياساته اإلنتاجية رة من اإلنتاج، فيؤثر بقراراته وبحيث يستأثر كل منهم بنسبة كبي) بديلة(متباينة 

لكن وفقا لحجم حصـته أو  للمنتج التأثير في ثمن السلعة و يمكنو. التسويقية في باقي المنتجين وأ

ـ  نتج أكبر كان تأثيره على السعر ونصيبه في السوق، فكلما كانت حصة الم ارات رفي اتخـاذ الق

 .  المختلفة أكبر
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تعظـيم  يتمكن من  اختالفها في كل سوق عن اآلخر، فكما نعلم أن المشروعأما عن أنماط الربح و

عند التوازن يتحدد أفضل وضع ممكن بحيث ينتج المشروع في أي أرباحه عند وضع التوازن، و

ذلك في ضوء ه أكبر ربح أو أقل خسارة ممكنة وشكل من أشكال األسواق تلك الكمية التي تحقق ل

االحتكـار  لكن كلما زادت درجـة  و. ثمن السلعة المحدد  وفي ضوء تكاليف اإلنتاج في المشروع

العكس كلما ارتفعت درجة المنافسة، حيث تفتـرض  على تحقيق أرباحاً اكبر وزادت قدرة المنتج 

     .  ح هو هيمنة االحتكار في السوقنظرية االحتكار أن المصدر الرئيسي للرب

لتـي تحـدد ربـح    لما كانت التكاليف هي نفسها في أي سوق من األسواق فإن اإليرادات هـي ا 

سـوق  فعملية التسعير تختلف من . إليرادات بدورها تتحدد وفقاً للسعر المحدد للبيعاالمشروع، و

 .سوق ألخر خاصة في المدى الطويـل  عليه يختلف نمط الربح منو -كما سنبين فيما بعد-آلخر 

ففي المدى القصير، قد يجد المنتج أن الثمن  المحدد أكبر من تكلفة إنتاج الوحدة في مشروعه أي 

) غير عادي(قق ربحاً اقتصادياً في هذه الحالة يمكن أن يحأكبر من التكلفة المتوسطة، وثمن أن ال

و قد يكون الثمن مساوياً للتكلفة . عليه أن يختار حجم اإلنتاج الذي يجعله يحقق اكبر ربح ممكنو

  ).المحدد ضمن تكاليف اإلنتاج(المتوسطة فيحقق المشروع الربح العادي فقط 

هو ان المنتج قد يجد أن الثمن الذي تحدد في السـوق  رى هناك احتمال آخر ومن ناحية أخلكن و

هنا عليه ان اإلنتاج المتوسطة في المشروع، وفي هذه الحالة سوف يحقق خسارة و أقل من تكاليف

  -:يقرر أحد أمرين

  .أن يتوقف عن اإلنتاج تجنباً لتلك الخسارة -)أ ( 

صير مع تحقيقه لخسارة على أساس أن الظـروف قـد   أن يستمر في اإلنتاج في المدى الق -)ب(

تتحسن في المستقبل و يستطيع التغلب على تلك الخسارة من خالل إدخال تحسينات في المشروع، 

أو تغيير حجم المشروع لتخفيض تكاليف اإلنتاج، أو قد تتغير ظروف الطلب أو ظروف العرض 

 .للسلعة التي ينتجها بحيث يرتفع ثمنها في السوق

ذا قرر المنتج االستمرار في اإلنتاج رغم تحقيقه خسارة فيجب أن يختار حجم اإلنتـاج الـذي   إو

يجعله يحقق أقل خسارة ممكنة و يشترط ان يتمكن على األقل من تغطية أو دفع التكاليف الكليـة  

قـل  مسـاوياً علـى األ  ) أو قيمة المبيعـات (المتغيرة على األقل أي يجب ان يكون اإليراد الكلي 

المـواد األوليـة    هي تكاليف تشغيل المشروع مثل أجور العمال و ثمنو(تكاليف الكلية المتغيرة لل

جـب أن  إال فإن المشـروع ي رة عن التكاليف الكلية الثابتة وبحيث ال تزيد الخساو..) المستخدمة 

  .  ال يستمر حتى في المدى القصيريتوقف عن اإلنتاج ويغلق و
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التـي تحقـق   فسة التامـة، و شروعات التي تعمل في ظل سوق المناأما في المدى الطويل فإن الم

أما إذا كـان  ال تستمر، ون تخرج من الصناعة وأتستطع التغلب على خسارتها البد ولم خسارة و

هناك مشروعات تحقق ربحاًغير عادي فإن تحقيق هذا الربح سوف يشجع مشروعات جديدة على 

هنا يزداد عدد المشـروعات المنتجـة   و. باح المرتفعةي تحقيق هذه األرالدخول للصناعة أمالً ف

هذا االنخفاض في و. وق مما يؤدي إلى انخفاض ثمنهاللسلعة فيزداد العرض الكلي للسلعة في الس

تحقق كل المشروعات الربح العـادي فقـط   لى اختفاء األرباح غير العادية والثمن سوف يؤدي إ

لكلية و يكون الـثمن أو اإليـراد المتوسـط مسـاوياً     حيث يكون اإليراد الكلي مساوياً للتكاليف ا

ال تـدخل  زن حيث ال تخرج منها المشروعات وللتكاليف المتوسطة و تكون الصناعة في حالة توا

أو دخـول  إليها مشروعات جديدة، أي أن الصناعة تصل إلى حالة التوازن عندما يتوقف خروج 

يل في سـوق المنافسـة الكاملـة    ى الطويكون شرط توازن المشروع في المدو. مشروعات إليها

  -:هو

 التكاليف المتوسطة=   ف الحدية  التكالي) =  أو الثمن( اإليراد الحدي         

عند أدنى مستوى لها و المشروع يعمل عند ) للمدى القصير و الطويل(تكون التكاليف المتوسطة 

شروعات األقل من الحجم األمثل أو طاقته المثلى كما يكون المشروع عند الحجم األمثل له ألن الم

لن تبقى في المدى الطويل و إنما تبقى المشروعات التي منه سوف تكون تكاليفها مرتفعة و األكبر

   .ذات الكفاءة االنتاجية المرتفعةج عند أدنى تكلفة متوسطة ممكنة وتنت

القصير فإنه يمكـن أن   أما المنتج المحتكر فإنه إذا تمكن من تحقيق أرباحاً غير عادية في المدى

ال إذا يستمر في تحقيقها في المدى الطويل أيضاً بخالف حال المنتج في سوق المنافسة الكاملـة، إ 

 انخفض طلب المستهلكين على السلعة أو حدث ارتفاع في تكاليفحدث تغير في ظروف الطلب و

آخـرين  ن يدخل معه لد في السوق وهذا بفرض أنه سيظل هو المنتج الوحياإلنتاج في المشروع و

تج يحقق خسارة في المدى القصـير واسـتمر فـي    أما إذا كان المن. لالستفادة من األرباح العالية

أن يتوقف عن اإلنتاج نهائياً أو يغير يها في المدى الطويل فإنه البد ولم يستطع التغلب علتحقيقها و

بحيث يحقق الربح العـادي  اإلنتاج حتى تختفي تلك الخسارة وحجم مشروعه بحيث يقلل تكاليف 

. يكون اإليراد الكلي مساوياً للتكاليف الكليةوى الثمن مع التكاليف المتوسطة وعلى األقل أي يتسا

عادي أو يحقق الربح العـادي  أي أن المنتج المحتكر في المدى الطويل يمكن أن يحقق ربحاً غير 

  .لكنه ال يستمر مع تحقيق خسارةفقط و
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روع يعمل في ظل سوق المنافسة االحتكارية ويحقق خسارة فإنه يتوقف عن اإلنتاج إذا كان المشو

تقليل تكـاليف اإلنتـاج   ارة من خالل تغيير حجم المشروع وإذا لم يستطع التغلب على تلك الخس

لكن إذا كانت بعض المشروعات تحقق ربحـاً  و.  يث تختفي الخسارة ويحقق الربح العادي فقطبح

يمكن أن يشجع مشروعات جديدة على الدخول للصناعة إلنتاج أصناف مـن   غير عادي فإن هذا

يترتب على ذلك تحول بعـض  المشروعات الموجودة بالصناعة، و السلعة شبيهة بتلك التي تنتجها

المشترين من الصنف الذي تنتجه المشروعات الموجودة أو القائمة بالصـناعة إلـى األصـناف    

نقـص كميـة   ى السلعة التي ينتجها كل مشروع وص الطلب علاألخرى الجديدة مما يؤدي إلى نق

المبيعات فتضطر تلك المشروعات إلنتاج حجم أقل من طاقتها اإلنتاجية الكاملة ألن كل مشـروع  

ال يستطيع أن ينتج أكثر من ذلك لوجود مشروعات أخرى تنافسه في السوق، فيحقق كل مشروع 

  .الربح العادي فقط كما في المنافسة الكاملة

في حالة سوق احتكار القلة حيث يسيطر عدد قليل من المنتجين على إنتاج سلعة معينـة، فـإن   و 

المشروعات التي تحقق خسارة سوف تخرج من الصناعة في المدى الطويل مما يقلل مـن عـدد   

قد يتحول إلى حالة احتكار ثنائي أو احتكار يد من درجة االحتكار في السوق، والمشروعات و يز

أما المشروعات التي تحقق أرباحاً عالية فإن ذلك سوف يشجع مشروعات أخرى للدخول . مطلق

المعروض من السلعة في السوق في حالة تماثل السلعة التي لصناعة، ويزداد اإلنتاج الكلي وفي ا

إذا انخفض الثمن إلى مستوى التكاليف المتوسـطة فـإن   يعرضها كل مشروع فينخفض الثمن، و

عـدد  لكـن إذا زاد  فقط ويختفي الربح غيـر العـادي، و  حقق الربح العادي المشروعات سوف ت

  .تتحول إلى سوق منافسة احتكارية كانت السلعة المنتجة غير متماثلة فإن السوق قدالمشروعات و

التي كل سوق من األسواق االقتصادية و السياسات التسعيرية فيونتناول فيما يلي عملية التسعير و

 :ا ربح المشروع أو المنتجاً عليهيتحدد بناء

  :التسعير في ظل سوق المنافسة الكاملة -أوالً

تقوم النظرية االقتصادية على افتراض وجود سوق المنافسة التامة أو الكاملة حيث ال يوجد سياسة 

السلعة فـي السـوق   تسعرية للمشروعات التي تعمل تحت مظلة هذا السوق، بل يتحدد سعر بيع 

يـز  قد عرفنا من قبل أن سوق المنافسة الكاملة تتمو. قائي بين العرض والطلببالتفاعل الحر والتل

شرط  أن هذه  السلعة متجانسة تماماً كما يتوفرترين للسلعة والمشبوجود عدد كبير من البائعين و

عرفنا أنه نتيجة لتوافر رية الدخول والخروج في السوق، وشرط حالعلم الكامل بظروف السوق و

الحر التلقائي بـين الطلـب   ون هناك ثمن واحد للسلعة في السوق يتحدد بالتفاعل هذه الشروط يك
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ن يؤثر على هذا الـثمن أو يغيـره   ال يستطيع أي منتج بمفرده أ، والعرض الكلي للسلعةالكلي و

نفس الثمن الـذي تحـدد فـي    بالتالي فإن أي وحدة ينتجها المشروع من السلعة البد أن يبيعها بو

أي ثمن بيع (مساوية للثمن ) أي اإليراد الحدي(ون حصيلة بيع أي وحدة إضافية عليه تكالسوق، و

 :الرسم التالي يوضح ذلك، و)الوحدة في السوق

                             

  ثمن السلعة                                 الثمن                                                   
                                                                                            D                     

                                                                        S    
  
  MR = P    

                                                                                            P                   
  

  

  المعروضةالكمية المطلوبة و        1  2  4   3         الكمية المنتجة     

  

يتبين من الرسم أن منحنى أو خط البيع للمنتج الفرد في سوق المنافسة الكاملة يتخذ شـكل خـط   

يبعد عنه بمسافة رأسية ثابتة تمثل ثمن بيع الوحدة فـي السـوق   قيم موازي للمحور األفقي ومست

)P .(مشروع في سوق المنافسة الكاملـة  يمثل منحنى الطلب الذي يواجهه المنتج أو الهذا الخط و

منه يستدل على أن أي وحدة يتم إنتاجها من السلعة التي ينتجهـا  وهو نفسه خط اإليراد الحدي، و

لما كان الثمن يساوي اإليراد المتوسـط فإنـه   و. نفس الثمن الذي تحدد في السوقالمشروع تباع ب

  .المتوسط في سوق المنافسةالكاملةاوي بين الثمن و اإليراد الحدي ويكون هناك تس

  -:يتضح من ذلك أنه في سوق المنافسة الكاملة يكون

  MR = P = AR:          أي     .اإليراد المتوسط =الثمن  =  اإليراد الحدي      

تكـاليف الحديـة،   علـى ال  يستمر المشروع في زيادة حجم اإلنتاج طالما أن اإليراد الحدي يزيد

مع ) والذي يساوي الثمن(بالتالي يتحدد حجم اإلنتاج التوازني عند تساوى اإليراد الحدي ويتوقف و

التكاليف الحدية و تكون التكاليف الحدية في مرحلة التزايد ألنه إذا زاد حجم اإلنتـاج عـن هـذا    

هذا يقلل مقـدار الـربح   و )أو الثمن(ر من اإليراد الحدي الحجم سوف تصبح التكاليف الحدية أكب

أي أن نقطة توازن المشروع تكون هي نقطة إلتقاء أو تقاطع منحنـى  . للمشروع أو يزيد خسارته
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نوضـح بالرسـم   ، و)أو الـثمن (خط اإليراد الحدي  مع) هو في مرحلة التزايدو(التكاليف الحدية 

  :لتوازن للمشروعالتالي وضع ا

منها يتحدد حجم اإلنتاج التوازني في و) E(شروع هي النقطة يتبين من الرسم أن نقطة التوازن للم

  :يتبين من ذلك أن شرط توازن المشروع هوو). OQ(المشروع وهو الحجم 

التكـاليف  ) = أو الـثمن (اإليراد الحدي 

  .)المتزايدة( الحدية 

يالحظ أن هناك نقطة أخرى يلتقي فيهـا  و

منحنى التكاليف الحدية مع اإليراد الحدي 

و لكنها ليست نقطة توازن، حيث تكـون  

التكاليف الحدية مازالـت فـي مرحلـة    

التناقص في حين يكون الثمن ثابتاً، ويكون 

من مصلحة المشروع االستمرار في زيادة 

اإلنتاج حيث أن زيادة حجم اإلنتاج سوف 

لى الحجـم  من مصلحته زيادة اإلنتاج حتى يصل إلحدي يزيد على التكلفة الحدية وتجعل اإليراد ا

ال يكون من مصلحة المشروع و. أي تقطة توازن المشروع) E(المحدد بالنقطة ) OQ(التوازني 

ألن التكاليف الحدية عندها سوف تكون أكبر من اإليراد الحـدي  ) OQ(زيادة اإلنتاج عن الحجم 

  ).أو الثمن(

ي يحقـق ربحـاً   أ ربحاً غير عادييحقق في حالة توازن في المدى القصير وقد يكون المشروع 

مـن  يفوق الربح العادي للمنظم المحسوب ضمن تكاليف اإلنتاج، حيث يكون اإليراد الكلي أكبـر  

. ليف الكليةفقط عندما يكون اإليراد الكلي مساوياً التكا الربح العاديقد و. التكاليف الكلية اإلجمالية

أدنى خسارة ممكنـة، و  هي في هذه الحالة و خسارةيحقق وقد يكون المشروع في حالة توازن و

  -:و نوضح الحاالت الثالث. هنا يكون اإليراد الكلي أقل من التكاليف الكلية اإلجمالية

  الثمن و التكاليف
  الحدية

  
  التكاليف الحدية     

  
  
  

  E                           Pاإليراد الحدي    = الثمن    
  
  
  
  
  

  Q                          Oحجم اإلنتاج                
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حالة توازن المشروع مع تحقيق  -)1(

  :ربح غير عادي

يحقق وازن ويكون المشروع في حالة ت

لكلي ربحاً غير عادي إذا كان اإليراد ا

ـ أكبر من التكـاليف الكليـة، و   م الرس

  :يوضح هذه الحالةالمقابل 

نجد مـن الرسـم أن نقطـة تـوازن     

هي نقطـة  و) E(المشروع هي النقطة 

و هو في (تقاطع منحنى التكاليف الحدية

مع خط اإليراد الحدي ) مرحلة التزايد

عند هذه النقطة و) اوي الثمنوالذي يس(

ق شرط توازن المشـروع حيـث   يتحق

  )المتزايدة(التكاليف الحدية =  )أو الثمن( اإليراد الحدي  -:يكون

هي الكمية و ك تي تجعل المشروع في حالة توازن وتتحدد كمية اإلنتاج ال) ن(من نقطة التوازن و

إذا قارنا بين اإليراد الكلي و التكاليف الكلية اإلجمالية لتلك الكمية نجـد أن  و).  وحدة مثالً 100(

ي الذي يحققـه  يكون الفرق بينهما هو الربح اإلجمالويكون أكبر من التكاليف الكلية  اإليراد الكلي

  -:المشروع، فنجد أن

  الثمن×  حجم اإلنتاج  =  اإليراد الكلي  

                  =OQ   ×  OX         = مساحة المستطيلOX E Q   

                 =100     ×10           =1000 

  المتوسطةالتكاليف × حجم اإلنتاج = التكاليف الكلية 

                   =OQ   ×OY         = مساحة المستطيلOY F Q  

                =100        ×8           =800 

الممثـل  بينهما يمثل الربح غير العـادي و  الفرقتكاليف الكلية ويتبين أن اإليراد الكلي أكبر من ال

  :  ذا الربح هيوقيمة ه]. Y X E F[بمساحة المستطيل المظلل في الرسم 

   200=   800 -   1000=  التكاليف الكلية      –اإليراد الكلي = الربح 

                                       
                                                             
   الثمن و التكاليف                                                            

                 MC  
  الربح غير العادي                                   

           AC 
  
  

   P =MR              E                                X)10(  
                   

  
                                                                Y )8( 

                                    F                                
  
  
  
  

  Q                             Oحجم اإلنتاج               
                         )100(  
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                            -:وحدة كاآلتييمكن معرفة ربح الو. إجمالي الربج لحجم اإلنتاج وكهذا هو و

                           
  200الربح اإلجمالي                                   

  2=  ــــ  =   ـــــــــ   =  ربح الوحدة الواحدة 
  100حجم اإلنتاج                                      

  

  -:و هي هناك طريقة أخرى لمعرفة الربح الناشئ عن الوحدة الواحدةو

  2=   8   -   10=    التكاليف المتوسطة     –ثمن الوحدة =  ربح الوحدة الواحدة 

  

  :وازن المشروع مع تحقيق ربح عاديحالة ت -)2(

هناك تعادل بين اإليراد الكلـي   يحقق الربح العادي فقط إذا كانيكون المشروع في حالة توازن و

) لعادي للمنظم أو صـاحب المشـروع  ألن التكاليف الكلية تشتمل على الربح ا(التكاليف الكلية و

  -:نوضح هذه الحالة بالرسم كما يليو

يتبين مـن الرسـم أن نقطـة         

و ) E(التوازن للمشروع هي النقطة 

هي نقطة تقاطع منحنـى التكـاليف   

مع خـط الـثمن أو    )MC(الحدية 

ومن هـذه النقطـة   . اإليراد الحدي

هـو  دد حجم اإلنتاج التوازني ويتح

  ].    وحدة مثالً OQ ]90الحجم 

وإذا قارنــا بــين اإليــراد الكلــي  

جـم اإلنتـاج   التكاليف الكليـة لح و

)OQ (   نجد أنهما متسـاويان حيـث

  -:أن

   OX E Qمساحة المستطيل =   OQ × OX =    الثمن ×حجم اإلنتاج = اإليراد الكلي

              =90    ×9     =810  

  التكاليف المتوسطة× حجم اإلنتاج = التكاليف الكلية 

             =OQ    ×OX    =  مساحة المستطيلOX E Q    =90    ×9    =810  

  الثمن و التكاليف                                             
                 MC   

                                
     AC                 

       
  
  

   P =MR                   E  
                                                             X )9(  

                   
                                                              

  
  
  
  Q                          Oحجم اإلنتاج                   

                             )60(  
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لما كانت التكاليف الكلية تشتمل على الربح العادي و. التكاليف الكلية= يراد الكلي يتبين لنا أن اإلو

إلنتـاج  هو الربح الذي سبق حسابه ضمن تكلفة المشروع يحقق الربح العادي فقط، وللمنظم فإن ا

  .هنا يكون الربح االقتصادي صفراً، و)بالمفهوم االقتصادي(

  :حالة توازن المشروع مع تحقيق خسارة -)3(

الرسـم  تكاليف الكلية اإلجمالية ويكون المشروع في حالة خسارة إذا كان اإليراد الكلي أقل من ال

  -:التالي يوضح هذه الحالة

هـو  ) AVC(في الرسم المنحنـى  

منحنى التكاليف الكلية المتغيـرة و  

نى التكاليف هو منح) AC(المنحنى 

المنحنـى  و ،متوسـطة اإلجماليـة ال

)MC (  هو منحنى التكاليف الحديـة

ف يتقــاطع مــع منحنيــات التكــالي

. المتوسطة عند أدنى نقطـة عليهـا  

يتبين من الرسم أن نقطة تـوازن  و

هي نقطة و) E(المشروع هي النقطة 

و هو (تقاطع منحنى التكاليف الحدية

اد مع خط اإليـر ) في مرحلة التزايد

عنـد هـذه   و) ثمنيساوي ال(الحدي 

تتحدد و). المتزايدة(التكلفة الحدية النقطة يتحقق شرط توازن المشروع بتساوي اإليراد الحدي مع 

، والسـعر الـذي   ]وحدة OQ ]80هو الحجم تي تجعل المشروع في حالة توازن وكمية اإلنتاج ال

ويحقـق  ] ريـال  10[ OY والتكلفة المتوسـطة اإلجماليـة  ] ريال OX ]8 تباع عنده السلعة هو

  :المشروع خسارة حيث نجد أن

        OQ     ×OX=         الثمن      ×  حجم اإلنتاج  =  اإليراد الكلي   

  O X E Q          =80    ×8      =640  مساحة المستطيل=                

      OQ     ×OY = التكاليف المتوسطة    × نتاج حجم اإل= التكاليف الكلية 

  O Y F Q            =80   ×10     =800مساحة المستطيل =                

  الثمن و التكاليف
  

                 MC  
  AC                                                          
 
 
 AVC                                                          الخسارة
  

                               F  
                                                             Y )10(  

                   
   P  =MR              E                                 

X )8(      
                                

  
  
  
  
  Q                         Oحجم اإلنتاج                     

                               )80 (  
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الفرق بينهما يمثل خسارة المشـروع و  من التكاليف الكلية اإلجمالية و يتبين أن اإليراد الكلي أقل 

  :و قيمة هذا الخسارة هي].  X Y F E[الممثلة بمساحة المستطيل المظلل 

  160 -=   800  -   640=  لكلية     التكاليف ا –اإليراد الكلي = الخسارة 

     -:هذه هي الخسارة اإلجمالية، أما الخسارة عن الوحدة الواحدة فهيو    
                            

  160 -الخسارة الكلية                                            
  2=  ـــــ  =   ـــــــــ   =  خسارة الوحدة الواحدة 

     80حجم اإلنتاج                                            

يمكن للمشروع أن يستمر في اإلنتاج رغم تحقيقه خسارة في المدى القصير إذا كـان يسـتطيع   و

بحيث ال تزيد خسارته عن التكاليف الثابتة، أي يجـب  ليف الكلية المتغيرة على األقل وتغطية التكا

هذا يعني أن الثمن يجب أن و.  ية المتغيرة على األقلالتكاليف الكلأن يكون اإليراد الكلي مساوياً 

يكون مساوياً التكاليف المتوسطة المتغيرة على االقل، أما إذا انخفض الثمن عنها فإن المشـروع  

  .يجب أن يغلق و يتوقف عن اإلنتاج

و كالهمـا   )EQ(مساوي للتكلفة المتوسطة المتغيرة ) OX(يالحظ من الرسم السابق أن الثمن و

هي أدنى و Shut-down Pointفي هذه الحالة هي نقطة اإلغالق) E(تكون النقطة و] 8[مساوي 

تسمى نقطة اإلغـالق ألنـه إذا   تساوي الثمن، وتوسطة المتغيرة ونقطة على منحنى التكاليف الم

يف اليتوقف عن اإلنتاج ألنه لن يستطيع دفع التكن عن مستواها فإن المشروع يغلق وانخفض الثم

  .هي تكاليف تشغيل المشروعالمتغيرة و

  

  :التسعير في ظل سوق االحتكار التام -ثانياً

 ينفرد هو بالتحكم فيمنتج واحد يقوم بإنتاج السلعة و يتميز سوق االحتكار التام أو المطلق بوجود

 حدداً هامش الـربح الـذي  يتحكم في سياسته التسعرية وحده مالعرض الكلي للسلعة في السوق، و

يحدد المحتكر غالباً سعره عند مستوى أعلى من التكلفة الحدية بهدف تقصية أرباحـه،  و. يرتضيه

إال أن السعر االحتكاري ال يعني دائماً تحقيق أقصى ربح لوجود عوامل مختلفة يمكـن أن تـؤثر   

. نتجةالطلب على السلعة المعلى عملية التسعير، كمدى توافر سلع بديلة للسلعة المحتكرة و طبيعة 

أنه إذا أراد المنتج المحتكر بيع كميات إضافية من السلعة التي ينتجها فإنه البـد أن يقـوم   كما و

على ذلك فإن منحنى البيع و. المستهلكين يشترون هذه الكميةبتخفيض الثمن للمستوى الذي يجعل 

لعكسية بين ثمـن  للمنتج المحتكر ينحدر من أعلى إلى أسفل متجهاً جهة اليمين ليدل على العالقة ا
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ر هو صانع السعر حيـث يقـوم بوضـع    على ذلك يكون المحتكو. لسلعة والكمية المطلوبة منهاا

لسلعة عند كـل ثمـن مـن    تحديد السعر بينما يتحدد عن طريق السوق الكميات المطلوبة من او

خـط  و ط الثمن أو خط اإليراد المتوسـط يمكن باالعتماد على الجدول التالي اشتقاق خو.  األثمان

  :اإليراد الحدي في سوق اإلحتكار

  

  اإليرادالحدي  اإليراد الكلي  )اإليراد المتوسط(الثمن  الكمية المنتجة

1  10  10  10  

2  9  18  8  

3  8  24  6  

4  7  28  4  

5  6  30  2  

6  5  30  0  

7  4  28  -2  
  

د الكلي بمعدل يتبين من الجدول أنه مع زيادة الكمية المنتجة ينخفض الثمن وبالتالي يتزايد اإليراو

كما يالحظ أن اإليراد الحدي ال يتساوى مع الثمن كما . متناقص و هذا يعني تناقص اإليراد الحدي

  .إنما يتناقص مع زيادة الكمية المنتجةالكاملة ألن الثمن ليس ثابتاً و هو الحال في سوق المنافسة

) AR(يالحظ أن خط اإليـراد المتوســـط   و

الطلب الذي يواجهـه   يمثل في نفس الوقت خط

لمنتج المحتكر أو المنتج المحتكر أو منحنى البيع ل

يمثـل منحنـى   ) MR(الخـط  و. خط المبيعات

هو يقع أسفل منحنـى اإليـراد   اإليراد الحدي و

يكون المنتج المحتكر في حالة  توازن . المتوسط

في المدى القصير إذا أنتج ذلك الحجم من اإلنتاج 

ح ممكن أو أقل خسارة الذي يجعله يحقق أكبر رب

فيستمر المنتج في التوسع فـي اإلنتـاج   . ممكنة

حتى يصل إلى الحد الذي يتساوى عنده اإليـراد  

  الثمن و اإليراد
  

  
  
  
  
  

           AR  =P  
     

                            MR  
   

  الكمية       
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  .و هذا هو شرط التوازن للمشروع) المتزايدة(الحدي مع التكاليف الحدية 

 يحقق ربحاً غير عادي أو يحقق ربحاًفي حالة توازن في المدى القصير ويمكن ان يكون المنتج و

سبب تحقيق الخسارة يمكن أن يرجع إلى خسارة وتكون أدنى خسارة ممكنة وعادياً فقط أو يحقق 

علـى السـلعة أو كـل مـن      ارتفاع تكاليف اإلنتاج في المشروع أو عدم مالءمة ظروف الطلب

  :الثالثة للتوازننوضح الحاالت األمرين، و

  :حالة التوازن مع تحقيق ربح غير عادي -)1(

لكلي أكبـر مـن   يحقق ربحا غير عادي إذا كان اإليراد االمحتكر في حالة توازن والمنتج  يكون

يتقاطع معه عند أدنى نقطة عليه و) AC(يبين الرسم منحنى التكاليف المتوسطة و. التكاليف الكلية

) طلب السوق(و خط الطلب الذي يواجهه المنتج ه) AR(الخط و). MC(منحنى التكاليف الحدية 

  .      خط اإليراد الحدي هو) MR(الخط و

مع خط اإليراد  )المتزايد(هي نقطة إلتقاء منحنى التكاليف الحدية و) E(تتحدد نقطة التوازن و

اد الحدي مع التكاليف عندها يتحقق شرط توازن المشروع حيث يتساوى اإليرالحدي المتناقص و

الثمن الذي ، و)OQ(الكمية  تتحدد كمية اإلنتاج التوازني وهي) E(من نقطة التوازن و. الحدية

  ).LF(الذي يساوي أيضاً و) OX(تباع به تلك الكمية وهو 

التكاليف المتوسطة لتلك الكمية و 

و التي تسـاوي أيضاً ) OY(هي 

)FQ .(   و إذا قارنا بـين اإليـراد

التكاليف الكلية لتلك الكمية الكلي و

نجد أن اإليراد الكلي يكون أكبـر  

  -:لكلية حيث أنمن التكاليف ا

× الكمية المنتجة = اإليراد الكلي 

مساحة =   OQ × OX=  الثمن

  XLQOالمستطيل 

ــة  و ــاليف الكلي ــة= التك  الكمي

      YFQOمساحة المستطيل =   OQ  ×OY =وسطة التكاليف المت× المنتجة

  الثمن و اإليراد و التكاليف
  

                          MC  
  

  
                  AC                       

                                        L                           X  
                                          
                                          F                           Y    
                                       
                                                 E                                   

                    AR 
  

                             MR  
  Q                      Oالكمية المنتجة                           
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الممثل عادي وبينهما يمثل الربح غير ال التكاليف الكلية و الفرق> من الواضح أن اإليراد الكلي و 

دة الواحدة هو الفرق بين الثمن يكون ربح الوحو). XLFY(بمساحة المستطيل المظلل في الرسم 

كما يالحظ أنه عند وضع التوازن يكون الثمن أكبر من التكاليف و).  XY(التكاليف المتوسـطةو

الثمن مسـاوياً  المنافسة الكاملة حيث يكون د االختالفات بين سوق االحتكار والحدية وهذا هو أح

  .للتكاليف الحدية عند وضع التوازن
  

  :حالة التوازن مع تحقيق الربح العادي -)2(

). التي تشتمل على الربح العادي للمنظم(في هذه الحالة يكون اإليراد الكلي مساوياً للتكاليف الكلية 

  هي نقطة تقاطع  ) E(يتبين لنا من الرسم أن نقطة التوازن هي النقطة و

ــة   ــاليف الحدي ــى التك منحن

مع خط اإليراد الحدي ) المتزايد(

)MR .(د من هذه النقطة يتحدو

هـو  حجم اإلنتـاج التـوازني و  

، والـثمن الـذي   )OQ(الحجم 

أو ) OX(يقابل تلـك الكميــة  

)QF(  وهو يساوي التكـاليف ،

المتوسطة لهذا الحجم من اإلنتاج 

)QF (ًوبمقارنة كل مـن  . أيضا

التكاليف الكليـة  اإليراد الكلي و

ــذا ــا   له ــد أنهم ــم نج الحج

  -:متساويان

  الثمن×  كميةال= اإليراد الكلي

               =OQ       ×OX       = مساحة المستطيلOXFQ  

  التكاليف المتوسطة× الكمية المنتجة = التكاليف الكلية و

                 =OQ    ×    QF      = مساحة المستطيلOXFQ  

عليه فإن المشروع يحقق الربح العادي فقط و يكـون  التكاليف الكلية، و= يراد الكلي إليتبين أن ا

  .الربح االقتصادي أو الربح غير العادي صفراً

  الثمن و اإليراد و التكاليف
  

                          MC  
  

  
               AC                         F                         X  

                                            
                                

                                        
                                         E                              

                    
                    AR  

 
                                MR  

  Q                      Oالكمية المنتجة                             
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  :حالة التوازن مع تحقيق خسارة -)3(

في هذه الحالة يكون اإليراد الكلي 

أقل من التكاليف الكلية كما يكون 

 .الثمن أقل من التكاليف المتوسطة

تبين هذه من الرسـم أن نقطـة   يو

هـي نقطـة   و) E(التوازن هـي  

منحنى التكاليف الحديـة   تقاطـع

خط اإليراد الحدي المتنـاقص  مع

منها يتحدد حجم اإلنتاج التوازني و

)OQ(المقابل لهذا الحجم الثمن ، و

ــاج و ــن اإلنت ــو م أو ) OX(ه

َ)QL(التكاليف المتوسطة لذلك ، و

التكاليف الكلية لهذا الحجم من اإلنتاج  إذا قارنا بين اإليراد الكلي وو). QF(أو ) OY( الحجم هي 

 -:أقل من التكاليف الكلية حيث أننجد أن اإليراد الكلي يكون 

  الثمن× الكمية المنتجة  = اإليراد الكلي 

               =OQ       ×OX           = مساحة المستطيلOXLQ  

  التكاليف المتوسطة× المنتجة الكمية = التكاليف الكلية و

                    =OQ     ×OY        = مساحة المستطيلOYFQ  

الممثـل  ينهما يمثل الخسارة المتحققـة و التكاليف الكلية والفرق ب< من الواضح أن اإليراد الكلي 

 تكون خسارة الوحـدة الواحـدة  و). YFLX(هو المستطيل ساحة المستطيل المظلل في الرسم وبم

  ).YX(هي المسافة بين الثمن والتكاليف المتوسطة وهي الفرق 

إذا حقق المنتج المحتكر خسارة في المدى القصير إما بسبب ارتفاع التكاليف في المشـروع أو  و

عدم كفاية الطلب على السلعة أو كال األمرين، فإنه يمكن أن يستمر في اإلنتاج في المدى القصير 

اليفه المتغيرة على األقل أي تكاليف تشغيل المشروع و بحيـث ال  بشرط أن يتمكن من تغطية تك

أما إذا كان اإليراد الكلي ال تكفي لتغطية التكاليف المتغيرة فإنه . تزيد خسارته عن التكاليف الثابتة

لمتغيـرة فإنـه   يتوقف عن اإلنتاج، أو بعبارة أخرى إذا كان الثمن أقل من التكاليف المتوسـطة ا 

  .ال يستمراج ويتوقف عن اإلنت

  يراد و التكاليفالثمن و اإل
  

                          MC  
             AC  

  
                                           F                        Y  

                                                                         
                                              L                    X      

                                                                       
                                                                            

                      AR               E  
  

                                 MR  
   

  Q                   Oالكمية المنتجة                               
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  :  Price Discriminationسياسة التمييز السعري

الحالة التي "يكون من مصلحة المنتج المحتكر أن يلجأ إلى اتباع سياسة التمييز السعري و هي  قد

، بمعنى أن يلجأ إلى بيع السلعة بأثمان "يبيع فيها المحتكر نفس السلعة أو الخدمة بأثمان مختلفة

هناك العديد من الصور للتمييز في الثمن، حيث يمكن و. أقصى ربح ممكنلفة للوصول إلى مخت

بيع السلعة بأثمان مختلفة في األسواق المختلفة لها، أو للمستهلكين المختلفين أو حسب الكمية 

أم منزلية أو على أساس الموقع  المستهلكة من السلعة أو وفقا ألوجه استخدام السلعة صناعية

لعل أهم هذه و و على أساس الوقت أو زمن استهالك السلعة أو غير ذلك،المسافة المقطوعة أو

  - :الصور ما يلي 

  :التمييز في الثمن بين األسواق المختلفة  - )1(

لي الذي يسيطر عليه بثمن مرتفع يبيع المنتج المحتكر في هذه الحالة السلعة في السوق المح

هذا يعرض األسواق الخارجية ن المنافسة وبثمن منخفض ليتمكن مالخارجية  يبيعها في األسواقو

يعتمد نجاح هذه السياسة التمييزية على وجود إختالف في مرونة الطلب و  . Dumpingلإلغراق

محلي، ألن المنتج محتكر للسلعة السعرية للسلعة حيث يكون الطلب عليها غير مرن في السوق ال

بالعكس يكون الطلب على السلعة في و .يس لها بديل في نظر المستهلكين ويستطيع رفع السعرلو

يل  للسلعة في األسواق الخارجية مرناً لوجود منتجين آخرين ينتجون نفس السلعة فيكون هناك بد

هنا يلجأ المنتج المحتكر إلى بيع السلعة في األسواق الخارجية بثمن أقل من نظر المستهلكين، و

أخرى يعتمد نجاح سياسة التمييز في األسعار و من ناحية . الثمن الذي يبيع به في السوق المحلي

بين األسواق على وجود إنفصال بين تلك األسواق بحيث ال يمكن إعادة بيع السلعة مرة أخرى من 

تحقيق أرباح من ذلك إما بسبب ارتفاع تكاليف الثمن في السوق المرتفع الثمن و السوق المنخفض

تيراد السلعة من األسواق كية التي تفرض على اسنقل السلعة بين األسواق أو بسبب الرسوم الجمر

 .األخرى

  :التمييز في الثمن بين فئات المستهلكين في السوق الواحد - )2(

يلجأ المحتكر هنا إلى بيع السلعة لبعض فئات المستهلكين بثمن مرتفع حيث يكون طلبهم على 

هم نسبياً أو غير ذلك، توى دخولالسلعة غير مرن لكونها ضرورية بالنسبة لهم أو الرتفاع مس

يبيعها لفئات أخرى من المستهلكين بثمن منخفض حيث يكون طلبهم على السلعة مرنا لكونها و

 .لهم أو بسبب انخفاض مستوى دخلهمليست ضرورية بالنسبة 
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  : التمييز في الثمن بين الكميات التي تباع للمستهلك الواحد - )3(

رتفع للوحدات األولى التي يطلبها المستهلك مـن السـلعة   يقوم المنتج المحتكر ببيع السلعة بثمن م

للوحـدات   حيث ترتفع منفعتها الحدية للمستهلك فيكون مستعدا لدفع ثمن أعلى، ثم يخفض الـثمن 

كون مستعدا لدفع ثمن التي تكون منفعتها الحدية أقل بالنسبة للمستهلك فيالتي تزيد عن حد معين و

القائمة على مبدأ تناقص المنفعة الحدية و ى فكرة فائض المستهلكيعتمد هذا التمييز علو. أقل فيها

 .مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة
  

  :التسعير في ظل سوق المنافسة االحتكارية -ثالثاً

إن أهم ما تتميز به سوق المنافسة االحتكارية وجود كثرة نسبية في عدد المنتجين للسلعة يقومون 

تعتبر بدائل قريبة تختلف مواصفاتها من منتج آلخر، ور متجانسة تماماً إنما بيع سلعة غيوبعرض 

لسلع المختلفة، إال أن قدرة أسعار متعددة ل في هذه السوق ال يكون هناك سعر واحد بلو. لبعضها

هـا  التـي تنتج بديلة والمشروع على التحكم في عملية التسعير تكون محدودة نسبياً لوجود السلع ال

يكون منحنى الطلب الذي يواجهه المنتج في سوق المنافسة االحتكاريـة  و. المشابهة المشروعات

ميال من ميل منحنى طلب االحتكار أي أنه لكنه أقل المحتكر، وب الذي يواجهه شبيه بمنحنى الطل

أقـل مـن   منافسة االحتكارية تكـون  في سوق ال لتالي فإن قدرة المنتج وسيطرتهباأكثر مرونة، و

فإذا رفع المنتج الثمن تقل مبيعاته بدرجة كبيرة نسبياً لوجود منافسين ينتجون سلعا . لتاماالحتكار ا

  .بديلة لسلعته، كما أنه إذا زاد مبيعاته يكون ذلك من خالل تخفيضه للسعر

خـط  خط اإليراد المتوسـط و يتبين من الرسم و

اإليراد الحدي في سوق المنافسـة االحتكاريـة   

لكـن هـذه   الحتكار التـام، و يه تماما بسوق اشب

المنحنيات أقل ميال أي أنه أكثر مرونة في سوق 

  . ية مقارنة بسوق االحتكار التامالمنافسة االحتكار

فـي حالـة    في المدى القصير يكون المشروعو

توازن عندما ينتج الحجم الذي تتسـاوى عنـده   

ن التوازن عنـد نقطـة تقـاطع    يكو، و)المتناقص(مع اإليراد الحدي  )المتزايدة(التكاليف الحدية 

قد يحقق المنتج في سوق المنافسة االحتكاريـة فـي المـدى    و. اليف الحدية مع اإليراد الحديالتك

  .الربح العادي فقط أو يحقق خسارةالقصير ربحاً غير عادي أو يحقق 

  
اإليراد الحدي 
  و المتوسط

  
  

  
  
  

AR        
         MR  

  
  الكمية
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  :التسعير في ظل سوق احتكار القلة

ـ  عندما يقل عدد المنتجين أو المشروعات المنتجة لسلعة م روع مـن  ا مع ارتفاع حصة كـل مش

كما ذكرنا فإن سـوق احتكـار القلـة    و. ع سياسته التسعيرية الخاصة بهمشرواإلنتاج يكون لكل 

لسلعة متماثلة أو غير متماثلة، وهنـاك  يتكون من عدد قليل من المنتجين أو المشروعات المنتجة 

 -:أهمهامعها طريقة التسعير، وف لتحليل سلوك المنتج في ظل سوق احتكار القلة تختل عدة نماذج

  ):برتراند(نموذج إقتسام السوق  -)1(

بالتـالي  تختلف مواصفاتها من مشروع آلخر ووفقاً لهذا النموذج يفترض أن السلعة غير متماثلة و

نتاج التي تحقـق أكبـر   يتم تحديد كمية اإلنة الطلب عليها من مشروع آلخر، وتختلف درجة مرو

تي يكون عندها اإليراد الحدي مساويا للتكاليف الحدية أي يتحقق عندها هي الكمية الربح ممكن و

المشروعات الموجودة في السـوق،  قتسام تلك الكمية بين المنتجين وويتم ا. شرط توازن المشروع

فالمنتج . فيبيع كل منتج سلعته بسعر مختلف عن سعر المنتجين اآلخرين تبعا لمرونة الطلب عليها

كون الطلب على سلعته غير مرن يتمكن من رفع ثمنها للمسـتهلكين مقارنـة   أو المشروع الذي ي

 .خرين ذوي السلع ذات الطلب المرنبالمنتجين اآل

 : Cartel)الكارتل(نموذج اتحاد المنتجين  -)2(

اتفاق مجموعة من المشروعات المنتجة لنفس السلعة بقصد احتكار ل أو اتحاد المنتجين هو الكارت

لنمـوذج يفتـرض أن   فقاً لو .القانونيةمشروع باستقالليته االقتصادية و يحتفظ كلإنتاجها على أن 

، ليه في الكارتـل يكون هناك ثمن واحد للسلعة يتم اإلتفاق عسلعة متماثلة عند جميع المنتجين، فال

أي بصفة جماعية على أن يأخذ السعر المحدد في االعتبار مجمـوع الطلـب السـوقي للسـلعة     

مستوى الـذي  الثمن عند الاإلتفاق على تحديد حجم اإلنتاج ويتم و.  سطة لألعضاءوالتكاليف المتو

لكـن يمكـن أن   و. راد الحدي مع التكاليف الحديةالذي عنده يتساوى اإلييحقق أكبر ربح ممكن و

 .مستوى الربح الذي يحققه كل منتجبالتالي يختلف تكاليف اإلنتاج من مشروع آلخر و تختلف

  :القيادة السعريةؤ الضمني ونموذج التواط -)3(

السـلعة  منشآت أخرى صـغيرة و منتج أو منشأة قائدة في السوق و فقاً لهذا النموذج يكون هناكو

 Priceبالتالي تتولى المنشأة المسيطرة التي تلعب دور القائـد السـعري  المنتجة تكون متماثلة، و

Leadership  التـي  قق أكبر ربـح ممكـن و  الكمية المنتجة التي تحعملية تحديد ثمن السلعة و

يتولى المحتكر أو المنشأة القائدة تحديـد السـعر   . ة الحديةفراد الحدي مع التكليتساوى عندها اإلي
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شآت أو المحتكرين للمن غطي التكاليف المتوسطة لمنشأته ويغطي أيضا التكاليف المتوسطة الذي ي

المنشـآت  إنتاج المنشأة القائدة ون مجموع مو. ربح ممكن ، محاوالً تحقيق أقصىالمتواطئين معه

 .الذي يمثل طلب السوق أيضاًن العرض الكلي للسلعة في السوق واألخرى الصغيرة يتكو

  ):سويزي(نموذج الطلب المنكسر  -)4(

 لتي تتميز بها سوق احتكار القلةتفسيراً لخاصية ثبات األسعار ا Sweezy (1939)قدم سويزي 

متوقعة من يتأثر سلوك المنتج بردود الفعل الهنا و. لمنكسرمن خالل ما يعرف بنموذج الطلب ا

نحنى لنموذج مطبقا لتج يكون منحنى الطلب الذي يواجهه المنالمنتجين اآلخرين في السوق، و

ن منحنى الطلب أو إفيتبين من الرسم وكما . جزء آلخرميله من منكسرا تختلف درجة مرونته و

ميله من جزء آلخر، ة مرونته وتختلف درجو) E(طة منكسر عند النق) AR(اإليراد المتوسط 

ألسفل منه على غير مرن في الجزء االجزء األعلى من نقطة اإلنكسار وحيث يكون مرناً في 

المنتجين فإن  (*P)ويفترض النموذج أنه إذا قرر المنتج تخفيض سعره عن سعر السوق   .هايمين

ن يحقق زيادة كبيرة في مبيعاته، ولن تزداد اآلخرين سوف يتبعونه في تخفيض السعر وبالتالي ل

ويكون منحنى الطلب على السلعة . الكمية المطلوبة من السلعة بشكل كبير بسبب تخفيض السعر

  .غير مرن (*Q)أي عند حجم إنتاج أكبر من (E)في هذا الجزء على يمين النقطة 

ن اآلخرين لن يتبعوه في رفع السعر مما فإن المنتجي) *P(بالعكس إذا قرر المنتج رفع سعر عن و

يؤدي إلى تقليل الكمية المطلوبة من سلعته و تقل مبيعاته بدرجة كبيرة ألن المستهلكين سيتحولون 

عليه يكون منحنى الطلـب  ين لم يلجأوا إلى رفع أسعارهم، وإلى الشراء من المنتجين اآلخرين الذ

) E(ى على يسـار النقطة في الجزء األعل

) *Q(د إنتاج الكميـة األقـل مـن    أي عن

  .مرناً

) MR(يصبح منحنى اإليراد الحـدي      

غيـر   في هذه الحالة دالة غير مستمرة أو

) FH(المسافة متصلة عند نقطة اإلنكسار و

في الرسم تمثل الجزء غير المتصل مـن  

بفرض أن منحنى و. الحديمنحنى اإليراد 

فـي المشـروع   ) MC1(التكاليف الحدية 

عند المستوى المبين في الرسم، فإن معطى 

  الثمن                                                          
  

                   MC2      
                MC1  

  
           

                                  E                             P*    
  

                                              F  
                                                                          

  
                                                            H            

              AR  
                          

                                 MR                                   
    
     

  Q*                    Oالكمية                     



  عبلة عبدالحميد بخاري. سياسات التسعير                                د                                 )610(اقتصاد إداري 
_______________________________________________________________________  

  
 

119 
  

 (MC1)هي نقطة تساوي التكاليف الحديـة و) E(نقطة توازن المشروع سوف تكون هي النقطة 

ولو حدث وارتفعت التكلفة الحدية ألي سبب من األسباب وليكن إلـى  ). MR(اإليراد الحدي مع 

MC2 ذلك الذي ينتج  مثالً، فإن وضع التوازن لن يتغير عن Q*  السعر وعندP*،    حيـث أنـه

  . (MR) اإليراد الحدي=   (MC2) تكون التكلفة الحديةالتوازني عند هذا الوضع 

ومما تقدم يتبين أن نموذج الطلب المنكسر يقدم تفسيراً لثبات األسعار في ظل احتكار القلة، ولكنه 

انكسار الطلـب   ال يوضح الكيفية التي تم من خاللها تحديد السعر التوازني، وبالتالي سبب حدوث

 .عند هذا المستوى التوازني للسعر بالذات دون سواه

 


