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  Kediri" فرع BRI يف األعمال إدارة مكتب

 الدكاترة املاجستري. ، سوسيبتو أجوس:  املشرف
 

  5C ومبدأ ،( KUR) التجارية الشعبية واالئتمان ، املخاطر إدارة:  الرئيسية الكلمات
 

. للتسوية اإلقراض من املتوقعة باملخاطر املتعلقة احلرجة املالية للمؤسسات املخاطر إدارة
 يف. جتنبيا ميكن حتدث أن احملتمل من اليت القصوى املخاطر إدارة بواسطة يتم عندما ميكن ، لذلك

 االئتمان توزيع يف االئتمان حتليل يف  5C مبادئ تطبيق Kediri مكتب فرعBRI  ، العملية املمارسة
 فرع تطبيق القادري املخاطر إدارة مكتب طلب وصف إىل هتدف الدراسة ىذه. الشعبية األعمال

 .الشعبية املرتبطة للشركات االئتمانية املخاطر وإدارة للسيطرة حماولة يف بري
 ىذه يف. الوصفي املنيج باستخدام النوعية البحوث من النوع ىذا يف البحوث ىذه ومشلت

 الباحثون أجرى ، ولذلك. االئتمانية املخاطر إدارة أعمال الشعبية تطبيق الباحثون ووصف احلالة
 واالستنتاجات البيانات وعرض ، البيانات من احلد مث وحتليليا والوثائق واملقابالت املالحظات

 .القرار
 ملبادئ الكامل التنفيذ Kediri 5C فرع BRI مكتب أن إىل أشارت التحليل نتائج من

 مت وقد. العمال حزب قبل من القروض طلبات تقدمي. الشعبية األعمال االئتمان توجيو يف والشامل
 بدءا ، كافية القرض طلب إجراءات تقدمي قبل من مدعومة ، فعال حنو على Kediri فرع BRI تنفيذ

 ضمان إىل تصل ملدة االئتمان ومراقبة ، االئتمان وحتليل املعلومات ومجع والبيانات الطلب تقدمي من
 رسم وميكن املخاطر وإدارة ، األصلية لألىداف وفقا استخداميا مت اليت القروض من االستفادة

 قطاع أكرب. تواجييا اليت املخاطر ملستوى وفقا الشعبية األعمال يف االئتمان االئتمان توزيع خرائط
 املشكلة حل يف وطريقتو BRI حبيث ، الصناعة قطاع ىو واألقل التجارة قطاع ىو كور توزيع يف

 االئتمانية املخاطر إلدارة الشعبية األعمال تنفيذ فإن ، عموما. تواجييا اليت املخاطر ملستوى وفقا
 ىذا مع. PBI/2003/5/8. إندونيسيا بنك للوائح وفقا إندونيسيا راكيات بنك وقد. العمال حزب يف

 خالل من الرقابة دمارسة االئتمانية األعمال الشعب يف البنك يقود أن املتوقع من وليس ، الرتتيب
 من كجزء النظام وإصالح فييا والتحقيق لكشف أيضا ولكن ، منع إىل فقط هتدف اليت اجليود

 .األعمال الشعبية االئتمان على السيطرة يف يتجزأ ال جزء ىي اليت االسرتاتيجية


