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تيدف دراسة الجدوى الجارية إلى تقييم البدائل االستثمارية لبيت البيعة وتتمثل ىذه البدائل فيما يمي
:
البديل االول  :متحف البيت الشعبي القديم
مكونات البديل :
يعتبر البديل نموذج لمبيت الشعبي القديم بمكوناتو وفرش كل غرفة كما كانت عميو سابقاً
والتي كانت تتكون من:
 المجمس  :والذي كان يحتوي عمي القيوة والمشب و (الكمار) الذي يوضع فيو
الدالل واألباريق ويحتوي ايضا عمى الوجار (المكان الذي تشب فيو النار) كي تعد
فيو القيوة والشاي وعادة الرجال ىم الذين يتولون ميمة عمل القيوة لمضيوف.
 مكتبة الدار  :حيث ان البيت في االساس يرجع ممكيتو الي عبد المطيف المال مفتي
االحساء سنة 2128ىـ2119/ىـ .
 الدىميز :وىو الممر من المدخل الرئيسي الى بقية الدار
 بطن البيت أو الحوي :وىي فناء الدار وحولو مجموعة من الغرف
 بئر الماء ونخمة أو نخمتين وشجرة رمان وما شابييا في الساحة الداخمية
 فرش غرف الدار فرش كامل :الغرفة الممكية (التي بيا باب الممك عبد العزيز) –
باقي غرف النوم  -غرفة الطبخ  -غرفة تخزين المواد الغذائية  -غرفة تخزين عمف
الماشية  ...... -الخ .
 فرش سطح الدار :والذي كان يستخدم في المبيت ليال وقت الصيف
 الروشن :وىي غرفة واحدة في سطح المنزل وليا مجموعة من النوافذ ،وتستخدم
كمسكن خاصة لمفتيات وييتم بيا من الناحية الجمالية وذلك بكثرة ألوانيا المتعددة
من الداخل ،وأحيانا تتم استخداميا لحفظ الحبوب أو مفارش النوم.

البديل الثاني  :بيت المال لمعموم الشرعية
مكونات البديل:
يرجع ممكية البيت قديماً الي الشيخ عبد المطيف المال مفتي االحساء في وقتيا  ,لذلك فإنو
يمكن ان يتم توظيف البيت عمي ان يكون بيت لمعموم الشرعية وتحفيظ القران لذلك يمكن ان
يتكون البيت من :
 االدارة  :وىو مكان مخصص الستقبال اولياء االمور والقادمين لممكان
 استراحة المدرسين  :وتتكون من مجموعة من المكاتب الخاصة بالشيوخ ومدرسين
العموم الشرعية المختمفة
 قاعة احتفاالت وتكريم اثناء حفالت التخرج
 الفصول

عناصر تقييم البدائل االستثمارية لبيت البيعة
يقوم تقييم البدائل االستثمارية لبيت البيعة عمى العناصر التالية:
 - 2التكمفة المقدرة " التكمفة الرأسمالية والتكمفة الثابتة والمتغيرة " لكل بديل تفصيمياً.
 – 2اإليرادات المتوقعة  :إيرادات كل بديل من خالل تقدير الطمب عمى منتجات وعناصر البديل
وأسعار الخدمة أو السمعة.
 - 3مؤشرات الربحية  :من خالل تقدير ربحية كل بديل والمقارنة بينو وبين البدائل األخرى من
خالل معايير دراسة الجدوى مثل مؤشر العائد  /التكمفة  ،صافي 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 اإلحياء لموظيفة االقتصادية لبيت البيعة.
 قدرة البديل المرجح عمى توفير مخصصات الصيانة الدورية.
 تشغيل العمالة المحمية في المشروع أو البديل االستثماري المرجح.
 تحقيق المشاركة المجتمعية " مشاركة المجتمع المحمي".
 - 7تحميل "  "SWOTلمبديل المرجح لبيت البيعة "نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات".
 - 8نتائج دراسة الجدوى وتوصيات لتحقيق األهداف.

