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  الّتجريد

متحان املوجز للبيت احلصني تطبيق إعالن اإل": حتت العنوان . رسالة حبث العلمي. 2012. يسران. فوائد، م

".مسنت غريسك بوسائل الطبعة يف شركة مسامهة حمدودة للسمنت غريسك يرقَّب من نظرية الشريعة

  Irmayanti Hasan ST., MM: املشرفة 

.تطبيق اإلعالن املوجز، وسائل الطبع، النظرة الشريعة: كلمة رئيسية 

  

التسويق يف عمل اإلتصال باملستهلك، وال شّك أنه يستطيع أن كان اإلعالن وسيلًة خمتارًة الذي يستخدمه 

إنَّ اإلتصال يسبب إىل غرس وجود النتاج يف ذهن املستهلك حىت يشرتون هذا . يوصل املعلومات عن النتاج املساومة

ني واإلعالن املستخدمة بشركة مسامهة حمدودة للسمنت غريسك فهو إعالن اإلمتحان املوجز للبيت احلص. النتاج

الت أو اجلريدة اليومية ذه األنشطة أن يسري . مسنت غريسك الذي وضع يف وسائل الطبع، يعين يف ا فريجى 

فاألهداف من هذا البحث وهو للنظر عن كيف تطبيق إعالن . باألساليب الصحيح أو ليس من مناهي الشرع

حمدودة للسمنت غريسك بوسائل الطبعة، اإلمتحان املوجز للبيت احلصني مسنت غريسك الذي جهَّزه شركة مسامهة

  .إذا يرقَّب من نظرية الشريعة

و قد استخدم يف هذا البحث يعين التحقيق الكيفي والوصفّي وهو إجراءات التحقيق الذي ينتج احلقائق 

خدم است. بشكل الكلمات املكتوبة أو اللسان الذي اتصف بالبيان بأسلوب مجع بياناته يستخدم املقابلة و الوثائق

خمابر يف عملية املقابلة يعين خمرب واحد من مكتب اإلتصال التسويقي لشركة مسامهة حمدودة للسمنت 5الباحث 

  .خمابر من مشرتكات اإلمتحان املوجز للبيت احلصني مسنت غريسك4غريسك و 

فوائد واألهداف إذا ننظر من عدة النواحي املوجودة يف تفصلية احلقائق الذي يشمل فيها أمهية  اإلعالن وال

اسرتاتيجية يف اختيار الوسائل، و اسرتاتيجية يف اختيار الصفحة، واسرتاتيجية وقت (والوسائل و اإلسرتاتيجية 

رى، األثر، و العوائق، وإذا ننظر إىل الشريعة أّن ، امل)التعريض إعالن اإلمتحان املوجز للبيت احلصني يزانيَّة املاليَّة، ا

قد يكون مناسًبا ) يعين يف عملية قبول اهلداية للفائزين( ة عمليته يف نشر اإلعالن إىل آخره مسنت غريسك منذ بداي

ومطابًقا بالنظرية الشريعة، يعين يكون صادقًا و أميًنا و تبليًغا و فطًنا الذي يناسب بعوامل مفتاح النجاح يف املهنة 

ية جاهزة من شركة مسامهة حمدودة للسمنت غريسك و و صارت اهلداية من هذا اإلعالن مباًحا ألّن اهلدا. الشرعية

مناسًبا بالفتوى من جملس العلماء إندونيسيا و هيئة مركزية لنهضة العلماء عن القرعة بالرسالة . (ليس من املشرتكات

).القصرية


