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تيدف دراسة الجدوى الجارية إلى تقييم البدائل االستثمارية األربعة لقصر إبراىيم وتتمثل ىذه البدائل
فيما يمي :

جانب من قصر اب ارهيم

البديل األول :مركز قصر إبرهيم التراثي
ويتضمن ما يمي:


متحف و مركز ثقافى تراثى

 ممحمة الحمم واألناة  :ىي عبارة عن قصة تاريخية ألىل ىجر .
 متاحف األدوات الشعبية القديمة
 نادي األحساء األدبي .
 جمعية الثقافة والفنون باألحساء
 المكتبة العامة باألحساء .

البديل الثاني  :سوق قصر ابراهيم الشعبى لمحرف و األ نشطة التراثية ويتضمن :
 حرف وصناعات يدوية
 أسواق

البديل الثالث :مركز قصر ابراهيم لالحتفاالت و المهرجانات
ويتوقع انٌ تقام فيو الميرجانات التي تنظميا الييئة العامة لمسياحة و التراث الوطنى ومجمس تنمية
السياحة و التراث الوطنى بالمحافظة بجانب المتحف الدائم كما ُيقترح أن يكون مق اًر لممؤتمرات
التراثية التي تعني بالتراث العمراني متعددة المستويات ،فمن الممكن أن تكون المؤتمرات التراثية

محمية أو عربية أو إقميمية أو دولية .
و من الفعاليات التي تقام في قصر إبراىيم ميرجان سوق ىجر الذي تنظمو الييئة العامة لمسياحة و
التراث بشراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية باإلحساء ويحتوي الميرجان عمى األدوات الشعبية
القديمة التي تعبر عن تاريخ المنطقة في أجواء ثقافية وفنية وتراثية .
ويتضمن ىذا البديل :
 المتحف العام
 الميرجانات واالحتفاالت (  01ميرجانات واحتفاالت )
 سياحة المؤتمرات التراثية (  2مؤتمر دولي وعربي سنوياً )

عناصر تقييم البدائل االستثمارية لقصر ابراهيم
يقوم تقييم البدائل االستثمارية لقصر ابراىيم عمى العناصر التالية:
 - 0التكمفة 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 لقصر إبراىيم.
 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 لقصر ابراىيم "نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات".
 - 8نتائج دراسة الجدوى وتوصيات لتحقيق األهداف.

