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الجدوى من جوانب التنمية والسوق واألعمال التجارية والتسويق والجوانب : الرئسيةكلمات 
 .المالية

  

Rumah Surabi   ىي واحدة من مؤسسات الصناعات الزراعية يف جماالت الصناعات
قبل إجراء . ، وادلوز ادلشوي، واللنب الزبادي Rumah Surabi الغذائية اليت تبيع خمتلف ادلنتجات مثل

األعمال التجارية من الضروري القيام بتحليل اجلدوى لتحديد ما إذا كان العمل ىو ممكن لتشغيل مع 
وسيتم تطوير ىذا اجلهد يف وجورا . الغرض من أجل ادارة األعمال التجارية ميكن أن تنمو لتكون أكرب

على أساس أن ىذا ادلوقع   جماالن Bendungan Sigura-gura  Malang 8طريق 
 .االسرتاتيجي للغاية بسبب موقعها القريب من الطالب الذين سيكون للمستهلكني من ىذه األعمال

عمل التنمية عن طريق فتح األعمال  Surabi Imut ىذه الدراسة هتدف إىل توضيح جدوىف
جلوانب لتحليل اجلدوى من وجود أو ال وتستخدم ىذه ا .Rumah Surabi اجلديدة اليت ىي موطن

يستحق ىذا التوسع ىو عن طريق استخدام األسواق واجلوانب التسويقية واجلوانب ادلالية وتقاس من خالل 
 .مقارنة مع العائد على معدل الفائدة ادلطبق

من التحليل هبدف من اجلوانب ادلالية للعودة اليت مت احلصول عليها عن طريق قياس األعمال من و
، لتطوير 480 924 639استنادا إىل صندوق رأس ادلال لتطوير األعمال يف روبية . اجملدي وضعها

دا إىل ، واستناالرأمسال٪ من 38أو  520 375 149األعمال التجارية ميكن أن تولد الربح من روبية 
حساب الربح واألعمال التجارية خسارة غري جمدية ليتم تطويرىا نظرا للربح ولدت أكرب من سعر الفائدة 

مث إذا وجهات النظر من األسواق واجلوانب التسويقية تستحق أيضا ليتم تنفيذىا بسبب . 13,15٪
. ة للطالب يف سن ادلراىقةوجهة نظر ادلستهلكني احملتملني، وذلك ألن شرحية السوق ادلستهدفة ىي بداي

وسوف مع تزايد عدد ادلراىقني الذين يعانون من ادلواقع التجارية يف مجيع أحناء أكرب يكون ادلستهلك الذي 
بعد االطالع على الزبائن احملتملني ومن مث حتديد ادلكان، وادلكان ىو . يأيت لزيادة ادلبيعات أيضا

من قبل ادلستهلكني، وتوافر ادلواد اخلام وعلى مسافة قريبة جدا، اسرتاتيجي جدا بسبب بعد ادلسافة احملددة 
إال أنو كما مت تزويد ىذا ادلوقع مع الكهرباء والصنابري وذلك لتسهيل عملية مرافق اإلنتاج والنقل ىي أيضا 
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