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 حملخص البحث
 ٨ والقانون رقم منظور العقيدة ادلرأة أخالقيات اإلعالن صاحبة،  ۰٩۴۴۰۰۲۲نوفا، رشد يانا،

، حبث جامعي. بقسم احلكم ادلعاملة الشرعية, يف كلية محاية ادلستهالك بشأن ٩٩٩٩لسنة 
دىال ن متر الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.ادلشرف:الشيخ 

 ادلا جستري
 

 .ك، ومحاية ادلستهالادلرأة العقيدة، واإلعالن، األخالق الكلمات الرئيسية:
  .اجلمهور ادلستهدف ينقل الرسالة إىل كوسيلة ج اىل العناصر وذلك لوسائل اإلعالم اإلعالن حيتا

، ولكن يف الواقع .ادلنتج والعيوبازايا ادل عرفةادل يف شكلحصول على معلومات وسيلة لل اإلعالن ىوواحلقيقة 
معلومات العيو ب  من دون، وبيع ادلنتجات تتطابق كمايف اإلعالن ادلنتجات ال اليت تبيعالعديد من الشركات 

 .ليست مناسبة للناس ادلنتجات اليت بيع أو، واضحة
تؤثر الق ، امااألخيف األساس .كيف ميكن أن تتصرف دلعرفة .على  الباحث األعمال ىذا البحث يف

 تصرفات البشر سلوك حول نظرية األخالق كانو  .الشخصية والسلوك وذلك من حيث، على األعمال التجارية
 قيات العمل أخال بني .العقل ميكن حتديده من خالل، بقدر ما جيدة حسن اخللوق وأخرى سيئة يف ضوء

 يف آرائهم جمال الدعاية واالعالن يف الشركات األخالقية كيف مشكلة البحث .عالقة وثيقة جدا ىناكالشريعة و 
 بني أوجو التشابو واالختالف وما ىي .محاية ادلستهالك بشأن ٩٩٩٩لسنة  ٨ ادلعاملة والقانون رقم الفقهية
  .اخللوق اإلعالنية الشركات بشأن قوانني محاية ادلستهالك مع ادلعامالت ادلرأةيف

األدب  يدراسة ىذا البحث ويسمى .ادلعيارية البحوث ىذا النوع يترب من تنتمي إىل قد وىذه الدراسة
 للقانون ىو ادلنهج ادلنهج ىذه الدراسة من نوع .القانونية ادلعيارية ىومنهج لنهج ىناوا .البحث يف ادلكتبةب يسمى

 Contens. حتليل) احملتوى حتليل ادلستخدمة ىي حتليل البيانات، وطريقة يف ىذا البحث .نهجوادلفاىيم م
Analysis  

قية يف اإلعالن الشركات ينبغي أن تسرتشد بقواعد وفقا  ونتائج يف ىذه الدراسة تشري إىل أن األخال
. مبدأ اإلنصاف، والصدق، وادلساواة بني كل من ٩٩٩٩لسنة  ٨ رقموقانون محاية ادلستهلك  ادلعاملة للفقو

وذكرت  ادلعاملةىو ىو حرام. يف الفقو  مانة والغشومجيع أشكال ادلعامالت يعىن ارادا وجود وخيانة األ الطرفني.
القانون ريعىن ىناك ادلننتاج. يف  بوضوح أن رجال األعمال عليو جيب أن تكون النازيهة والعادلة، والسلع و لإلخبا

للشركات اليت ترتكب االحتيال وخيانة األمانة والضمانات بشأن وىذا اخلدمات ودون أن  ٩٩٩٩لسنة  ٨ رقم
وىف ذلك للعقوبات اجلنائية، والعقوبات اإلدارية والعقوبات اإلضافية، اعتمادا على الوزن  دام الرئيسي.يشرح استخ

سوف تصل العقوبات بإقامة احلدود من اهلل. ىناك عالقة وثيقة يف فقو  ادلعامالتلفقو  وإذا كان ا وشدة اجلرم. 
حلق ادلتساوي للحفافظة على الراحة واألمن واألمان ، اليت لديها بالفعل ا٩٩٩٩لسنة  ٨ القانون رقمو  ادلعامالت

 يف السلع أو اخلدمات للناس.


