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 الملخص
فعالية التأثير والتحكم وتحسين وتطوير األعمال االئتمانية : "موضوعلا. البحث العلم. 2012. حليمة

  )ماالنغ TBKميكرو  دراسات في الشعبية المدين االئتمانية للشركات بنك راكيات اندونيسيا(
  .S.Sos.,MMفطرية، : إلشرف تحت ا

  دريب، كورفعالية، واإلشراف، واالئتمانات والت: كلمات  
     

ا أفراد أو مجاعات من القطاع احلكومي  اخلاص / تنفيذ االئتمانية للشركات الشعبية هي اإلجراءات اليت يقوم 
والرامية إىل حتقيق األهداف املتمثلة يف متويل رأس املال العامل واالستثمار يف األعمال التجارية أو الصغرية، 

تنمية . اونيات يف جمال املشاريع اإلنتاجية و قابلة للحياة ولكن قابلة للتمويل الواملؤسسات الصغرية واملتوسطة والتع
األعمال التجارية الصغرية أو االسرتاتيجية هو حماولة لتمكني الشركات الصغرية مع بعض جوانب واليت تشمل اجلوانب 

. اإلدارية واجلوانب من رأس املال .  
 ،(X1) أثري املتغريات يف وقت واحد، ومدى فعالية االئتمان اجلزئيةالغرض من هذه الدراسة هو تقصي وحتليل ت

 ،للمدين وحدة مايكرو كور دفن) ص(من زيادة اجلهود  (X3) واعتمادات التدريب (X2) واالئتمان التحكم
حتليل البيانات باستخدام عدة اختبار االحندار اإلحصائية مع إحصاءات . املقاطعة الفرعية، ماالنغ كدونج كاندانج

  .اإلحصاءات)F( واختبار)T( اختبار
 يف وقت واحد يؤثر على زيادة اجلهود من قبل) فعالية، واإلشراف والتوجيه(من هذه النتائج، واملتغري املستقل 

املتغريات املستقلة جزئيا واليت تؤثر . ٪79،6لتابع من وأمهية هذا النموذج التحليلي ميكن أن يفسر املتغري ا 0،000
على الرغم من أن  0،004و  0،002على حتسني العمل هو اإلشراف والتوجيه متغري مع مستوى أمهية كل من 

نقطة إجيابية  (X3) املتغريات التدريب. 0،05ويتجاوز بكثري  0،383فعالية متغري ليس له أي تأثري ألن سعر ل
البنك بشكل منتظم ومستمر حىت أن تأثري ذلك على حتسني  (BRI) يشري إىل أن يتم تدريب دفنهامة، وهذا 

هي املتغريات اليت تؤثر على معظم املهيمنة حتسني  (X2) يف حني أن مراقبة املتغريات. األعمال التجارية للعميل
. دوام سيؤدي إىل زيادة يف مدينإشراف خارج ال (BRI) املدين التجارية، وهذا يشري إىل أن يتم تنفيذ البنك

هو جزئي أي تأثري على زيادة املدين، وذلك ألن للمدين غريهم من املعالني من قرض البنك  (X1) املتغريات فعالية
ضد املدينني الذين سوف  (BI) نظر حقا تدقيق (BRI) حتسبا هلذا ينبغي للبنك .BRI مت احلصول عليها من

  تقرتض على االئتمان املصريف
 


