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تيدف دراسة الجدوى الجارية إلى تقييم البدائل االستثمارية لممدرسة األميرية وتتمثل ىذه البدائل فيما
يمي :
البديل األول "دار العمم"
مكونات البديل :
يضممم البممديل نممموذج مممن المكتبممات المتمووممة فممي مجموعممة مممن المجمماالت اىميمما المجممال
التاريمي والتوثيقي والديني واىم مكونات البديل ىو :
 االدارة  :وتكون ماوة باالستقبال والفيرسة وغيرىا من االمور االدارية
 مجموعة المكتبات المتمووة :
 oمكتبة االبحاث العممية
 oالمكتبة التاريمية
 oالمكتبة الدينية والعموم الشرعية
 oالمكتبة الموورة
 oالمكتبة التقنية
 مجموعة قاعات محاضرات
 قاعة اجتماعات

البديل الثاني "قصر الثقافة والفنون"
مكونات البديل :
نظم م اًر الىتم ممام اى ممل االحس مماو ب ممالفن والفن ممون وماو ممة الفن ممون الش ممعبية والش ممعر ل ممذلك يمك ممن
تمويص المدرسة كمكان يرعي الثقافة والفنون واىميا واىم مكونات البديل ىو :
 االدارة  :وتكون ماوة باالستقبال وباقي االمور االدارية
 قاعات متمووة لمجموعة من االنشطة سواو لمممارسة او التعميم :
 oقاعة الرسم
 oقاعة النحت
 oقاعة الشعر
 متحف يضم اىم المقتنيات التي كانت تستمدم في التعميم
 مسرح مكشوف
 قاعة العرض المرئي

عناصر تقييم البدائل االستثمارية لممدرسة األميرية
يقوم تقييم البدائل االستثمارية لممدرسة األميرية عمى العناور التالية:
 - 1التكمفة المقدرة " التكمفة الرأسمالية والتكمفة الثابتة والمتغيرة " لكل بديل تفويمياً.
 – 2اإليرادات المتوقعة  :إيرادات كل بديل من مالل تقدير الطمب عمى منتجات وعناور البديل
وأسعار المدمة أو السمعة.
 - 3مؤشرات الربحية  :من مالل تقدير ربحية كل بديل والمقارنة بينو وبين البدائل األمرى من
مالل معايير دراسة الجدوى مثل مؤشر العائد  /التكمفة  ،وافي القيمة الحالية "  " NPVوفترة
االسترداد.
 - 4الوصول لمبديل المرجح
 -5الجهات المشاركة في تمويل البديل المرجح ونسب التمويل.
 - 6تقييم البديل المرجح من حيث العناصر التالية:
 تحقق إعادة التوظيف أو إعادة اإلحياو لموظيفة االقتوادية لممدرسة األميرية.
 قدرة البديل المرجح عمى توفير ممووات الويانة الدورية.
 تشغيل العمالة المحمية في المشروع أو البديل االستثماري المرجح.
 تحقيق المشاركة المجتمعية " مشاركة المجتمع المحمي".
 - 7تحميل "  "SWOTلمبديل المرجح لممدرسة األميرية "نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات".
 - 8نتائج دراسة الجدوى وتوصيات لتحقيق األهداف.

