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 والية تقع يف أقىص جنوب القارة اآلسيوية11 تقع ماليزيا تقريبا حول خط االستواء يف قلب جنوب رشق آسيا يف شبه الجزيرة املاليزية تتكون من
.بينام تقع واليتي صباح وسارواك عىل الشواطئ الشاملية والغربية لجزيرة بورنيو
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حقوق النسخ

ال يجوز نسخ أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب يف نظام اسرتجاع بأي شكل من األشكال وباستخدام أي وسيلة
مبا يف ذلك الوسائل اإللكرتونية أو املسح الضويئ أو التسجيل أو بأي وسيلة كانت دون موافقة خطية مسبقة من
الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

إخالء املسؤولية

تبذل الهيئة املاليزية كل جهد لضامن أن جميع املعلومات محدثة وصحيحة يف وقت الطباعة .ال نتحمل أية
مسؤولية عن أي معلومات غري صحيحة أو محذوفة منشورة يف هذا الدليل اإلرشادي.

الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر© -جميع الحقوق محفوظة

لالطالع عىل آخر التحديثات ،يرجى
زيارة موقع الهيئة املاليزية لتطوير
االستثامر اإللكرتوين
http://www.mida.gov.my

تقود وزارة الصناعة والتجارة الدولية ( )MITIعملية تطوير األنشطة الصناعية لتعزيز
النمو االقتصادي املاليزي بشكل إضايف .وكهيئة تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة
والتجارة الدولية ،فإن هيئة تطوير االستثامر املاليزية ( )MIDAمسؤولة عن تشجيع
وتنسيق التطوير الصناعي يف الدولة.
تعد هيئة تطوير االستثامر املاليزية ( )MIDAنقطة االتصال األوىل للمستثمرين
الراغبني بتأسيس مشاريع يف قطاعات التصنيع والخدمات يف ماليزيا .يقع مقر هيئة
تطوير االستثامر املاليزية الرئييس يف العاصمة املاليزية كواالملبور ،وقد أسست الهيئة
شبكة عاملية من املكاتب يبلغ عددها  20مكتباً تغطي أمريكا الشاملية ،وأوروبا وآسيا
واملحيط الهادئ ملساعدة املستثمرين املهتمني بتأسيس مشاريع صناعية وخدماتية يف
ماليزيا .كام متتلك الهيئة  12مكتباً إقليمياً يف ماليزيا يف واليات متعددة لتسهيل تنفيذ
وتشغيل مشاريع املستثمرين .تستمر هيئة تطوير االستثامر املاليزية بكونها الرشيك
االسرتاتيجي للمشاريع التجارية يف اغتنام الفرص الناشئة عن التطور التكنولوجي يف
هذا العرص.
إذا كنت ترغب يف مناقشة فرص االستثامر يف ماليزيا ،يرجى التواصل مع هيئة تطوير
االستثامر املاليزية ملزيد من املعلومات إضافة إىل الحصول عىل املساعدة يف اتخاذ
القرار ( يرجى الرجوع إىل الصفحة األخرية لتفاصيل االتصال مبقر الهيئة الرئييس
واملكاتب املحلية والدولية).

حقائق عن
ماليزيا
التوقيت

 +8ساعات عن توقيت
غرينتش
 +13ساعة عن توقيت
أمريكا الرشقي

املساحة الكلية

عدد السكان
 32.6مليون

املناخ

 330كيلو مرت مربع
( 127000ميل)

النظام السيايس
استوايئ -دافئ ومشمس طوال العام.
ترتاوح درجات الحرارة من 33°س ( 90°ف) عند الظهرية إىل 22°
س ( 70°ف) خالل الليل
اللغات الرسمية

األديان الرئيسية
اإلسالم والبوذية
واملسيحية والهندوسية

العملة

Hi

النظام الحكومي
باهاسا ماليزيا (لغة
رسمية) ،اللغة
اإلنجليزية ،املندرين
والتاميل

األديان الرئيسية
الرينغت املاليزي
تقسم إىل 100
التي ّ
سن

اتحاد فيدرايل مكون من  13والية (11
منها يف شبه الجزيرة املاليزية وواليتني يف
بورنيو ماليزيا) و
 3مقاطعات فيدرالية

Vote

العاصمة االتحادية
كواالملبور

اإلسالم والبوذية واملسيحية والهندوسية

سعر الرصف

دميقراطي برملاين مع
مليك دستوري

املركز اإلداري
يعمل سعر الرصف للرينغت املاليزي عىل نظام تعويم مدار
مقابل سلة عمالت مرجحة تجارياً.

بوتراجيا
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اعتامد مشاريع صناعية

 .1.1قانون التنسيق الصناعي 1975
بدأ تطبيق قانون التنسيق الصناعي لعام  1975بهدف الحفاظ عىل
تطور ومنو منظم يف قطاع الصناعة املاليزي.
يُلزم قانون التنسيق الصناعي الرشكات الصناعية التي يكون متويل
املساهمني فيها  2.5مليون رينغت ماليزي فأكرث أو يعمل فيها  75موظفاً
أو أكرث بدوام كامل التقدم بطلب لرتخيص صناعي للموافقة عليها من
قبل وزرة التجارة والصناعة الدولية.
يجب تقديم طلبات الرتاخيص الصناعية للهيئة املاليزية لتطوير
االستثامر ،وهي هيئة تنضوي تحت وزارة الصناعة والتجارة الدولية
وهي مسؤولة عن االرتقاء والتنسيق الخاص بالتطوير الصناعي يف
ماليزيا.
يعرف قانون التنسيق الصناعي:

وهذا يشمل موظفي مبيعات السفر والهندسة والصيانة واإلصالح الذين
يعملون بأجر وهم تحت سيطرة املؤسسة.
وهذا يشمل أيضاً مدراء الرشكات املدرجة باستثناء أولئك الذين يتم
الدفع لهم منفردين مقابل حضورهم الجتامعات مجلس اإلدارة .ويضم
التعريف أفراد األرسة العاملني والذين يتلقون رواتب أو مخصصات
بشكل منتظم ويساهمون يف صندوق ادخار املوظفني أو أية صناديق
تقاعدية أخرى.

 .1.2إرشادات العتامد املشاريع الصناعية
تعتمد إرشادات الحكومة العتامد املشاريع الصناعية يف ماليزيا عىل
املعايري التالية:
يجب أن متتلك املشاريع استثامرا رأساملية لكل موظف ب 140,000.00
رينغت ماليزي؛ و
يجب أن تشكّل القوى العاملة املاليزية بدوام كامل يف الرشكة 80%
عىل األقل .يخضع توظيف العاملني األجانب مبن فيهم العاملون الذين
متت االستعانة بهم للسياسات الحالية؛ و
مجموع عدد املستويات اإلدارية والفنية واإلرشافية يساوي  25%عىل
األقل من مجموع التوظيف أو فيه قيمة مضافة مقدارها  40%عىل
األقل

•

"النشاط الصناعي" بأنه صنع أو تغيري أو مزج أو تزيني أو تشطيب
أو معالجة أو تكييف أي سلعة أو مادة بغرض استخدامها أو بيعها
أو نقلها أو توصيلها أو الترصف بها وهذا يشمل تجميع األجزاء
وإصالح السفن ولكن ال يشمل أي نشاط يرتافق عادة مع تجارة
التجزئة أو تجارة الجملة.

تحتاج الرشكة املرخصة التي ترغب بتوسيع قدرتها االنتاجية أو تنويع
نطاق إنتاجها عن طريق تصنيع منتجات إضافية إىل التقدم بطلب للهيئة
املاليزية لتطوير االستثامر.

•

"أموال املساهمني" بأنها املبلغ اإلجاميل لرأس مال الرشكة املدفوع
واالحتياطيات وحساب مخصصات رصيد الربح والخسارة؛ حيث:

تسجيل كيانات األعامل التجارية يف ماليزيا

 يجب أن يكون رأس املال املدفوع فيام يتعلق باألسهمالتفضيلية واألسهم العادي وال يشمل أي مبلغ فيام يخص
أسهم املكافآت إىل الحد الذي تم إصدارها به من احتياطي
رأس املال املوجود من خالل إعادة تقييم األصول الثابتة.
 يجب أن تكون االحتياطيات غري احتياطي رأس املال الذيتم إيجاده من خالل إعادة تقييم األصول الثابتة واألحكام
املتعلقة باالستهالك و التجديد و االستبدال وانخفاض قيمة
األصول.
•

"املوظفون بأجر الذين يعملون بدوام كامل" بأنهم جميع
األشخاص الذين يعملون عادة يف املؤسسة لست ساعات عىل األقل
يومياً و 20يوماً يف الشهر ملدة  12شهرا ً خالل العام وستلمون راتباً
مقابل ذلك.

توسيع القدرة اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج

.2

 .2.1طرق مامرسة األعامل التجارية يف ماليزيا>
ميكن أن تتم مامرسة عمل تجاري يف ماليزيا:
.i

من قبل فرد يعمل كاملك وحبد؛ أو

.ii

من قبل شخصني أو أكرث (ولكن ليس أكرث من  20شخص بالتشارك؛ أو)

.iii

عن طريق رشكة محدودة املسؤولية؛ أو

.iv

عن طريق رشكة مدرجة محليا أو عن طريق رشكة أجنبية مسجلة
مبوجب أحكام قانون الرشكات .2016
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مبوجب قانون تسجيل األعامل التجارية  ،1956يجب تسجيل املؤسسات
والرشكات ذات امللكية الوحيدة يف ماليزيا لدى هيئة الرشكات املاليزية.
يف حالة الرشكات ،يكون الرشكاء مسؤولني بالتكافل والتضامن عن
الديون وااللتزامات الخاصة بالرشكة إذا مل تكفي أصول الرشكة .ميكن
وضع سندات الرشاكة الرسمية لتحكم حقوق والتزامات كل رشيك لكن
هذا ليس إلزامياً.

 .2.1.1هيكل الرشكة
يحكم قانون الرشكات  2016جميع الرشكات يف ماليزيا .ينص القانون
عىل أنه يجب تسجيل الرشكة لدى هيئة الرشكات املاليزية ملزاولة أي
نشاط تجاري.
هنالك ثالثة ( )3أنواع من الرشكات التي ميكن إدراجها مبوجب قانون
الرشكات :2016
.i

الرشكة املحدودة باألسهم واملشكلة عىل قاعدة أن مسؤولية
األعضاء تنحرص باملبلغ غري املدفوع عىل األسهم التي ميتلكونها؛

.ii

رشكة محدودة بضامن حيث تكون مسؤولية األعضاء محدودة
باملبل الذي تعهد األعضاء باملساهمة فيه بأصول الرشكة يف حالة
إنهاء الرشكة.

.iii

الرشكة غري املحدودة هي رشكة تم تشكيلها عىل قاعدة عدم
وجود حد موضوع عىل مسؤولية أعضائها.

 .2.1.2رشكة محدودة باألسهم
هيكل الرشكة األكرث شيوعاً يف ماليزيا هي الرشكة املحدودة باألسهم.
ميكن إدراج هذه الرشكات املحدودة إما كان رشكة خاصة (واملعرفة من
خالل الكلامت “سينديران بريهاد ،كجزء من اسم الرشكة) أو رشكة عامة
(معرفة من خال الكلمة بريهارد كجزء من اسم الرشكة).
الرشكة التي متتلك رأس مال أسهم ميكن إدراجه ،فإن تغيري حالتها أو
بقائها كرشكة خاصة إذا:
.i

قيدت حق نقل ملكية أسهمها؛

.ii

حدّت عدد أعضائها إىل  ،50باستثناء املوظفني يف الرشكة أو رشكتها
الفرعية وبعض العاملني السابقني يف الرشكة أو يف رشكتها الفرعية؛

.iii

منعت أي دعوة للعموم لالكتتاب يف أسهمها وسنداتها؛

.iv

منعت أي دعوة للعموم إليداع أموال لدى الرشكة لفرتات سداد
محددة يف إعالن سواء كانت بتحمل فائدة أو دون فائدة.

ميكن تشكيل الرشكة العامة أو يف املقابل ميكن تحويل رشكة خاصة إىل
رشكة عامة وفقاً للفقرة  41من قانون الرشكات  .2016ميكن ملثل هذه
الرشكة أن تقدّم أسهامً للعموم رشيطة أن:
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.i

قد سجلت نرشة اكتتاب لدى هيئة األوراق املالية والبورصة؛ أو

.ii

قد قدمت نسخة من نرشة االكتتاب لدى الهيئة املاليزية للرشكات
قبل أو يف تاريخ إصدارها.

 .2.2إج راءات اإلدراج
لتسجيل رشكة ،يجب تقديم طلب لهيئة الرشكات املاليزية من خالل
بوابة  MyCoID 2016من خالل تقديم املعلومات التالية:
.i

اسم الرشكة املقرتح؛

.ii

الحالة سواء كانت الرشكة خاصة أو عامة؛

.iii

طبيعة العمل التجاري للرشكة املقرتحة؛

.iv

العنوان املسجل املقرتح؛

.v

اسم وهوية وجنسية ومكان اإلقامة العادي لعضو الرشكة؛

.vi

اسم ،تعريف ،جنسية ومكان اإلقامة العادي لكل شخص يكون
مديرا ً يف الرشكة؛

.vii

يف حالة الرشكة املحدودة باألسهم تفاصيل فئة وعدد األسهم التي
سيأخذها أحد األعضاء؛

.viii

يف حالة الرشكة املحدودة بضامن ،املبلغ الذي يتعهد العضو
باملساهمة بع يف أصول الرشكة يف حالة تفية الرشكة.

يجب إرفاق الطلب برسوم مقدارها  1000رينغت ماليزي يف حالة
الرشكة املحدودة باألسهم أو  3000رينغت ماليزي يف حالة الرشكة
املحدودة بضامن.
عندما يكون املس ّجل راضياً ومقتنعاً باملعلومات املقدمة ،يتم إرسال
إشعار بالتسجيل عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل مقدّم الطلب .يشكّل
اإلشعار دليالً قاطعاً عىل أن املتطلبات فيام يخص التسجيل واألمور
السابقة والعرضية للتسجيل قد تم االمتثال لها؛

تأسيس الرشكات -ميثاق العميل
تتعهد هيئة الرشكات املاليزية مبعالجة واعتامد وتسجيل الطلب الكامل
بطريقة رسيعة وفعالة ضمن الفرتة الزمنية املحددة كام ييل:

املدة الزمنية

النشاطات
تسجيل الرشكة

يوم واحد

تأسيس الرشكة

باإلضافة إىل /يُطلب من الرشكة الخاصة أن يكون لديها مدير واحد ()1
عىل األقل بينام يجب أن يكون يف الرشكة العامة مديرين ( )2عىل
األقل .يجب أن يكون مقر العمل الرئييس أو مكان إقامة للمدير /
املدراء الوحيد يف ماليزيا .يجب أن ميون الحد األدىن لعمر املدير  18عاماً
وال يحدد قانون الرشكات  2016حدا ً أقىص لعمر املدير .ال يشرتط أن
يكون مدير الرشكة مساهامً يف الرشكة.

 .2.3تسجيل الرشكات األجنبية
ميكن أن تزاول الرشكة األجنبية عمالً تجارياً يف ماليزيا عن طريق:

يوم واحد

تحويل الحالة

.i

تأسيس رشكة محلية؛ أو

يوم واحد

تغيري اسم الرشكة

.ii

تسجيل فرع يف ماليزيا

يوم واحد

بدء العمل التجاري للرشكات العامة

يومان

تسجيل املسؤولية

أيام 5

املوافقة عىل سند ائتامن

أيام 3

تسجيل نرشة اكتتاب

دقيقة 30
ساعة واحدة

تع ّرف الرشكة األجنبية مبوجب قانون الرشكات  2016بأنها:
.i

رشكة أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة أخرى تم تأسيسها خارج
ماليزيا؛ أو

.ii

يجوز للجمعية أو الرابطة أو أي هيئة أخرى غري املؤسسة مبوجب
قانون بلد منشأها أن تقايض أو أن تتم مقاضاتها أو أن متتلك عقارا ً
باسم السكرتري أو أي ضابط آخر من الهيئة أو الجمعية املعني
حسب األصول لذلك الغرض والتي ال متتلك مقر عملها أو مكتبها
الرئييس يف ماليزيا.

نسخة غري مصدقة عن مستندات الرشكة
نسخة مصدقة عن مستندات الرشكة

*ميكن تقديم طلب للموافقة عىل اسم الرشكة فقط دون تأسيس
الرشكة.
**تبدأ الفرتة الزمنية من لحظة استالم املبلغ حتى إصدار الشهادة.

 2.3.1إجراءات التسجيل
.i

 .2.2.1متطلبات الرشكة املدرجة محلياً
يجب أن تحافظ الرشكة عىل مكتب مسجل يف ماليزيا حيث يتم فيه
حفظ جميع الكتب واملستندات الالزمة مبوجب أحكام القانون .يجب
أن يظهر اسم الرشكة بأحرف رومانية مقروءة ،جنباً إىل جنب مع رقم
الرشكة وختمها واملستندات الرسمية واملنشورات واملوقع اإللكرتوين؛ إن
وجد.
ال ميكن للرشكة أن تتعامل بأسهمها الخاصة أو متتلك أسهامً يف رشكتها
القابضة .يكون ملالك األسهم الحق يف التصويت برفع األيدي عىل أي
قرار من قرارات الرشكة يف االجتامع العمومي .يف حالة االستفتاء يكون
لكل سهم من أسهم رأس املال الحق يف التصويت بصوت واحد.
يجب أن يكون سكرتري الرشكة شخصاً طبيعياً بالغاً يكون مقر عمله أو
مكان إقامته الوحيد يف ماليزيا .يجب أن يكون عضوا ً يف الهيئة املقررة
أو مرخصاً من قبل مسجل الرشكات .يجب أن تعني الرشكة أيضاً مدقق
رشكة معتمد ليكون مدقق الرشكة يف ماليزيا.

يجب أن يقوم مقدّم الطلب أوالً بإجراء بحث لتحديد فيام إذا
كان االسم املقرتح للرشكة املقصودة متاحاً .يجب أن يكون االسم
املستخدم لتسجيل الرشكة األجنبية هو نفسه االسم املسجل يف
بلد املنشأ.
يجب تقديم طلب االحتفاظ باالسم للهيئة املاليزية للرشكات من
خالل بوابة  MyCoID 2016مع مبلغ  50رينغت ماليزي لكل
اسم مقدّم .عندما يتم اعتامد اسم الرشكة املقرتح من قبل الهيئة
املاليزية للرشكات يجب أن يظل صالحاً ملدة ثالثني ( )30يوماً من
تاريخ املوافقة.

.ii

عند املوافقة ،يجب أن يقدم مقدّم الطلب مستندات التسجيل
التالية للهيئة املاليزية للرشكات خالل ثالثني ( )30يوماً من تاريخ
املوافقة:
.a

طلب تسجيل رشكة أجنبيةمبوجبالفقرة  )1( 562قانون
الرشكات 2016؛

.b

نسخة مصدقة من شهادة التأسيس أو تسجيل الرشكة
األجنبية؛
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.c

نسخة مصدقة من ميثاق الرشكة األجنبية ،أو قانون أو مذكرة
وعقد التأسيس أو أي أداة أخرى تع ّرف دستورها؛

.d

إذا كان املدراء مقيمني يف ماليزيا وهم أعضاء يف مجلس
اإلدارة املحيل للرشكة األجنبية؛ يجب تقديم مذكرة تبني
سلطاتهم التي يتم تنفيذها من قبل أو نيابة عن الرشكة
األجنبية إىل الهيئة املاليزية للرشكات؛

.e

مذكرة تعيني أو وكالة تف ّوض الشخص (األشخاص) (الوكيل)
املقيم يف ماليزيا لقبول نيابة عن الرشكة األجنبية ،أية
إشعارات مطلوب أن تستخدم يف الرشكة األجنبية؛

.f

مستندات إضافية تتكون من نسخة طلب حجز االسم ونسخة
من الربيد اإللكرتوين من الهيئة املاليزية للرشكات ينص عىل
املوافقة عىل اسم الرشكة األجنبية.
مالحظة :إذا كانت أي من مستندات التسجيل املبينة أعاله
بلغة غري اللغة باهاس ماليزيا أو اللغة اإلنجليزية ،فيطلب
شهادة ترجمة مصدقة لهذه املستندات بلغة باهاسا املاليزية
أو اللغة اإلنجليزية.

.iii

يجب دفع رسوم التسجيل للهيئة املاليزية للرشكات حسب
الجدول التايل:

الرسوم واجبة الدفع
(رينغت ماليزي)

رأس مال األسهم
(رينغت ماليزي)

5,000

مبا يصل إىل  10,000,000رينغت
ماليزي

20,000

10,000,000 – 1,000,001

40,000

50,000,000 – 10,000,001

60,000

100,000,000 - 50,000,001

70,000

 100,000,001فأكرث

يف تحديد مبلغ رسوم التسجيل ،يجب تحويل رأس مال األسهم
للرشكة األجنبية إىل العملة املاليزية (رينغت ماليزي) بسعر
الرصف السائد.
يف حال مل متتلك الرشكة األجنبية أي رأس مال أسهم ،فيجب دفع
سعر ثابت  70,000رينغت ماليزي للهيئة املاليزية للرشكات.
.iv
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سيتم إصدار إشعار التسجيل من قبل الهيئة املاليزية للرشكات عند
االمتثال مع إجراءات التسجيل وتقديم مستندات التسجيل الكاملة
حسب األصول.

البدء

.v

عند املوافقة ،تكون الرشكة أو وكيلها مسؤولة عن ضامن االمتثال
لقانون الرشكات  .2016يجب تقديم أي تغيري يف تفاصيل الرشكة
أو يف اسمها لدى الهيئة املاليزية للرشكات خالل أربعة عرش يوماً
من تاريخ التغري مع دفع الرسوم املناسبة .يجب إبالغ الهيئة
املاليزية للرشكات بأي تغيري يف رأس مال األسهم للرشكة خالل
أربعة عرش يوماُ من هذا التغيري .يُطلب من كل رشكة االحتفاظ
بسجالت محاسبية مالمئة .يجب تسجيل العائد السنوي لدى الهيئة
املاليزية للرشكات مرة كل سنة تقوميية ومبا ال يتجاوز  30يوماً من
مرور سنة عىل تاريخ تسجيلها.

مالحظة :ينصح األجانب باالستعانة بخدمات محام أو وكيل أو محاسب
أوسكرتري رشكة مامرسة ملساعدة إضافية.

 .2.4هيكل الرشكة محدودة املسؤولية ()LLP
 .2.4.1مزايا الرشكة محدودة املسؤولية ()LLP
الرشكة محدودة املسؤولية هي هيئة اعتبارية ولها شخصية اعتبارية
منفصلة عن رشكائها .ومثل أي شخصية اعتبارية ،متتلك الرشكة محدودة
املسؤولية وراثة أبدية .لن تؤثر أي تغريات يف الرشكاء عىل وجود أو
حقوق أو مسؤوليات الرشكات محدودة املسؤولية .متتلك الرشكة
محدودة املسؤولية صفة غري محدودة وقادرة عىل املقاضاة وأن
تتم مقاضاتها وأن تستحوذ ومتتلك وتطور أو تترصف بعقار .يجوز
للرشكة محدودة املسؤولية القيام وتحمل األعامل واألشياء األخرى
مثل الشخصيات االعتبارية األخرى .الرشكة محدودة املسؤولية هي
مركبة تجارية والتي توفر إجراءات بسيطة ومرونة من حيث التشكيل
والصيانة واإلنهاء.
رسوم التسجيل للرشكة محدودة املسؤولية الجديدة والتحويل هي 500
رينغت ماليزي .رسوم طلب االحتفاظ باالسم  30رينغت ماليزي.

 .2.4.2من الذي ميكنه إنشاء رشكة محدودة املسؤولية ()LLP؟
ميكن تشكيل رشكة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخصني اثنني ()2
عىل األقل (أفرادا ً أو شخصيات اعتبارية بشكل كيل أو جزيئ) ألي عمل
تجاري قانوين بهدف الربح ووفقاً لرشوط اتفاقية الرشكة محدودة
املسؤولية .ميكن أن يكون الفرد أو الشخصية االعتبارية رشيكاً.
من ناحية أخرى ،يجب أن تتكون الرشكة محدودة املسؤولية للمامرسة
املهنية من أشخاص طبيعيني من نفس املهنة وميتلكون تأمني تعويض
مهني حسب ما هو معتمد من قبل املس ّجل.
وبالتايل فإنه ميكن إنشاء الرشكة محدودة املسؤولية عن طريق ما ييل:
.i

الرشكات الناشئة؛ أو

.ii

املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ أو

.iii

املشاريع املهنية؛ أو

.iv

املشاريع املشرتكة؛ أو

.v

رؤوس أموال املجازفة

 .2.4.3إج راءات التسجيل
لتسجيل رشكة محدودة املسؤولية ،يجب أن يقدّم الطلب املعلومات
التالية:

.ii

بتاريخ تقديم الطلب ،تظهر الرشكة التقليدية قادرة عىل سداد
ديونها؛

.iii

يف حاالت املامرسة املهنية خطاب املوافقة من الهيئة اإلدارية.

معايري األهلية للرشكات الخاصة للتحول إىل رشكة محدودة املسؤولية هي:
.i

نفس املساهمني وال أحد غريهم؛

.i

االسم املقرتح للرشكة محدودة املسؤولية

.ii

ال يوجد مصالح ضامنية يف األصول؛

.ii

طبيعة العمل التجاري؛

.iii

بتاريخ تقديم الطلب ،تكون الرشكة الخاصة غري معرسة.

.iii

عنوان املكتب الرئييس؛

.iv

.iv

أسامء وتفاصيل الرشكاء؛

تم تسديد جميع الرسوم القانونية غري املدفوعة للهيئات
الحكومية.

.v

.v

اسم وتفاصيل ضابط االمتثال؛

تم نرش اإلعالن يف صحيفة توزع بشكل واسع والجريدة الرسمية.

.vi

.vi

خطاب املوافقة (يف حالة املامرسة املهنية).

أن يوافق جميع الدائنون عىل التحول إىل رشكة محدودة
املسؤولية.

يجب أن يرتافق طلب التسجيل مع مبلغٍ بقيمة  500رينغت ماليزي.
عند إمتام طلب تسجيل الرشكة محدودة املسؤولية ،يجب عىل املسجل
أن يسجل الرشكة محدودة املسؤولية ويصدر إشعارا ً بالتسجيل مع
رقم رقم التسجيل للرشكة محدودة املسؤولية .يشكّل إشعار التسجيل
دليالً قاطعاً عىل أن الرشكة محدودة املسؤولية قد تم تسجيلها .ال يعني
التسجيل أن متطلبات القانون الخطي اآلخر املتعلقة بالعمل التجاري
للرشكة محدودة املسؤولية قم تم الوفاء بها .يجب أن ينتهي اسم
الرشكة محدودة املسؤولية ب" "Perkongsian Liabiliti Terhadأو
االختصار .PLT

آثار التحول هي كام ييل:
.i

تفويض األصول والحقوق واالمتيازات وااللتزامات واملسؤوليات
للرشكة التقليدية أو الخاصة إىل الرشكة محدودة املسؤولية؛

.ii

ميكن االستمرار يف اإلجراءات املعلقة واملكتملة والسارية املفعول
من قبل أو ضد الرشكة محدودة املسؤولية؛

.iii

تكون االتفاقيات والعقود القامئة سارية املفعول كام لو كانت
الرشكة محدودة املسؤولية طرفاً يف االتفاقية أو العقد؛

.iv

يف حالة تحول الرشكة التقليدية ،يجب عىل الرشكاء االستمرار
بكونهم مسؤولني بشكل شخيص (منفردين أو مجتمعني مع
الرشكة محدودة املسؤولية) عن املسؤوليات وااللتزامات املتحملة
قبل التحول.

.i

الرشكات التقليدية املسجلة مبوجب قانون تسجيل األعامل
التجارية  1956أو أي رشكة مؤسسة من قبل شخصني اثنني ( )2أو
أكرث لقيام بأي مامرسة مهنية؛ أو

.v

يف حالة تحول الرشكة الخاصة إىل رشكة محدودة املسؤولية؛
تستمر الرشكة محدودة املسؤولية مسؤولة عن التزاماتها
ومسؤولياتها املتحملة قبل التحول.

.ii

الرشكات الخاصة املسجلة مبوجب قانون الرشكات  2016أو قانون
آخر ذو عالقة.

 .2.4.5متطلبات الرشكة محدودة املسؤولية LLP

 .2.4.4التحويل لرشكة محدودة املسؤولية LLP
بعيدا ً عن التسجيل الجديد ،ميكن للكيانات القامئة أيضاً التحول إىل رشكة
محدودة املسؤولية .الكيانات املسموح لها التحول لرشكة محدودة
املسؤولية:

املعايري املؤهلة للرشكة التقليدية للتحول إىل رشكة محدودة املسؤولية
هي كالتايل:
.i

نفس الرشكات وليس أحد غريها؛

يجب أن تعني الرشكة محدودة املسؤولية ضابط امتثال واحد ( )1والذي
ميكن أن يكون إما واحدا ( )1من الرشكاء أو األشخاص املؤهلني ليقوموا مقام
السكرتري مبوجب قانون الرشكات  .2016يجب أن يكون ضابط االمتثال إما
مواطناً أو مقيامً بشكل دائم يف ماليزيا ويقيم بشكل اعتيادي يف ماليزيا .يكون
الشخص غري مؤهل للقيام مبهام ضابط االمتثال إذا كان مفلساً مل يرد اعتباره
أو غري مؤهل ليقوم مقام مدير أو سكرتري مبوجب قانون الرشكات .1965
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يجب أن تحافظ الرشكة محدودة املسؤولية عىل مكتب مسجل يف
ماليزيا حيث يتم إرسال اإلشعارات والرسائل الرسمية إىل عوانه .تلتزم
الرشكة محدودة املسؤولية باالحتفاظ بإشعار التسجيل الصادر مبوجب
هذا القانون ونسخة من اتفاقية الرشكة محدودة املسؤولية وتسجيل
اسم وعنوان كل رشيك وضابط االمتثال ونسخة عن آخر إفصاح سنوي
وإن وجد نسخة من أي أداة تفرض رسوماً يف املكتب املسجل.
يجب عىل الرشكة محدودة املسؤولية أن تحتفظ بالسجالت املحاسبية
إلظهار الوضع الصحيح والعادل للحالة الراهنة للرشكة محدودة
املسؤولية .ليس هنالك متطلب لتعيني مدقق حسابات ما مل يطلب ذلك
بشكل خاص يف اتفاقية الرشكة محدودة املسؤولية.

 .2.5الخدمات اإللكرتونية
تم إدخال الخدمات اإللكرتونية كبديل للطريقة التقليدية ملامرسة
األعامل مع الهيئة املاليزية للرشكات وهذا يعني عن طريق خدمات
الكاونرت .وهي تسمح بتقديم املستندات (خدمات  )MyCoIDورشاء
معلومات الرشكات واألعامل التجارية .ميكن رشاء معلومات الرشكات
واألعامل التجارية من  e-Infoو بيانايت  .MyDataميكن سداد املبالغ
عن طريق البطاقة االئتامنية أو الخصم املبارش أو الحسابات املدفوعة
مسبقاً.
ميكن  MyCoIDالتسجيل املتزامن مع صندوق ادخار املوظفني ومجلس
الدخل الوطني يف ماليزيا ومؤسسة الضامن االجتامعي ورشكة املؤسسات
الصغرية واملتوسطة وصندوق تطوير املوارد البرشية عند تسجيل الرشكة
يف الهيئة املاليزية للرشكة عند التقديم املنفرد.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع الهيئة املاليزية للرشكات عىل
العنوان اإللكرتوين  www.ssm.com.myأو www.ssm-einfo.com.
 myأو .www.mydata-ssm.com.my
.3

إرشادات لسياسة الحصص

 .3.1سياسة الحصص يف القطاع الصناعي
رحبت ماليزيا باالستثامرات يف القطاع الصناعي .ورغبة منها يف زيادة
املساهمة املحلية يف هذا النشاط ،تشجع الحكومة املشاريع املشرتكة بني
املستثمرين املاليزيني واألجانب.

.ii

الرشكات املرخصة القامئة واملعفاة مسبقاً من االمتثال لرشوط
الحصص لكن يلزمها اآلن أن متتثل ألن أموال مساهميها قد بلفت
 2.5مليون رينغت ماليزي.

تنطبق سياسة الحصص عىل الرشكت القامئة
تبقى رشوط الحصص والتصدير املفروضة عىل الرشكات قبل  17يونيو/
حزيران  2003سارية املفعول.
من ناحية أخرى ،مبكن للرشكات أن تطلب إزالة هذه الرشوط وسيتم
إعطاء املوافقة استنادا ً إىل جدارة كل حالة.

 3.2حامية االستثامر األجنبي
جذب التزام ماليزيا يف إيجاد بيئة استثامر آمنة أكرث من  8000رشكة
أجنبية من أكرث من  40دولة لجعل ماليزيا قاعدتهم الخارجية.

ملكية الحصص
لن يطلب من الرشكة التي متت املوافقة عىل مساهمة حصصها إعادة
تشكيل حصصها يف أي وقت طاملا تستمر الرشكة باالمتثال للرشوط
األصلية للموافقة واملحافظة عىل املزايا األصلية للمرشوع.

اتفاقيات ضامن االستثامر
إن استعداد ماليزيا إلبرام اتفاقيات ضامن االستثامر هو شهادة لرغبة
الحكومة بزيادة ثقة املستثمر األجنبي يف ماليزيا.
اتفاقيات ضامن االستثامر:
•

ستقوم بالحامية ضد التأميم واملصادرة.

•

تضمن تعويضاً فورياً وكافياً يف حالة التأميم أو املصادرة.

سياسة الحصص ملشاريع التوسع أوتنويع االستثامر.

•

توفر نقالً مجاناً لألرباح ورأس املال والرسوم األخرى.

منذ يونيو /حزيران  ،2003ميكن للمستثمرين األجانب امتالك ما نسبته
 100%من الحصص يف جميع االستثامرات يف املشاريع الجديدة إىل
االستثامرات يف استثامرات التوسع /تنويع االستثامرات بغض النظر عن
مستوى الصادرات ودون استثناء أي منتج أو نشاط.

•

ضامن تسوية النزاعات املتعلقة باالستثامر مبوجب معاهدة تسوية
النزاعات االستثامرية والتي تعد ماليزيا عضوا ً يف هذه املعاهدة
منذ عام .1966

تنطبق سياسة الحصص أيضاً عىل:
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.i

الرشكات املعفاة سابقاً من الحصول عىل رخصة تصنيع لكن
وصلت أموال مساهميها اآلن إىل  2.5مليون رينغت ماليزي أو
أرشكت لحد اآلن  75موظفاً أو أكرث يعملون بدوام كامل وهي
بالتايل يلزم أن تكون مرخصة.

البدء

أبرمت ماليزيا اتفاقيات ضامن االستثامر والتي تهدف إىل االرتقاء ببيئة مشجّ عة لالستثامر.

قامئة باتفاقيات ضامن االستثامر املوقعة والسارية املفعول
الدول
 .1الواليات املتحدة األمريكية*
 .2أملانيا
 .3كندا *
 .4هولندا
 .5فرنسا
 .6سويرسا
 .7السويد
 .8بلجيكا -لوكسمبورغ
 .9اململكة املتحدة
 .10سرييالنكا
 .11رومانيا
 .12النمسا
 .13فنلندا
 .14الكويت
 .15رابطة دول جنوب رشق آسيا **
 .16إيطاليا

 .17كوريا الجنوبية
 .18الصني
 .19اإلمارات العربية املتحدة
 .20الدمنارك
 .21فيتنام
 .22جمهورية تشييل
 .23تايوان
 .24هنغاريا
 .25بولندا
 .26اندونيسيا ***
 .27ألبانيا
 .28زميبابوي
 .29تركمنستان
 .30ناميبيا
 .31كمبوديا
 .32األرجنتني

معاهدة تسوية النزاعات االستثامرية

 .33األردن
 .34بنغالديش
 .35كرواتيا
 .36إسبانيا
 .37منغوليا
 .38الهند ****
 .39األروغواي
 .40البريو
 .41كازاخستان
 .42جمهورية التشيك
 .43غينيا
 .44غانا
 .45مرص
 .46كوبا
 .47أوزبكستان
 .48مقدونيا

 .49كوريا الشاملية
 .50اليمن
 .51تركيا
 .52لبنان
 .53بوركينا فاسو
 .54جمهورية السودان
 .55جمهورية إثيوبيا
 .56السنغال
 .57دولة البحرين
 .58الجزائر
 .59السعودية
 .60املغرب
 .61إيران
 .62الجمهورية العربية السورية
 .63جمهورية سلوفاكيا
 .64سان مارينو

تحقيقاً ملصلحة تشجيع وحامية االستثامرات األجنبية؛ صادقت الحكومة املاليزية عىل أحكام
معاهدة تسوية النزاعات االستثامرية يف  .1966املعاهدة ،التي أسست تحت إرشاف البنك
الدويل إلعادة اإلعامر والتنمية ،توفر تسوية أو تحكيامً دولياً من املركز الدويل لتسوية النزاعات
االستثامرية الواقعة يف املقر الرئييس للبنك الدويل إلعادة التعمري والتنمية يف واشنطن.
تم تأسيس مركز التحكيم الدويل اآلسيوي (واملعروف سابقاً مبركز كواالملبور اإلقليمي للتحكيم)
يف عام  1978تحت إرشاف املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية ( )AALCOوهي
منظمة حكومية دولية تتعاون مع وتساعدها الحكومة املاليزية.

مركز التحكيم الدويل اآلسيوي ()AIAC

منظمة غري ربحية ،ميثل املركز منطقة آسيا واملحيط الهادي .وهي تهدف إىل توفري نظام لتسوية
النزاعات ملصلحة األطراف املنخرطة يف التجارة واالستثامرات مع ويف املنطقة.
يجب البت يف أي نزاع أو خالف أو ادعاء ناشئ عن أو متعلق بعقد أو انتهاك أو إنهاء أو عدم
صالحية غن طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم يف مركز كواالملبور اإلقليمي للتحكيم.

.1

*الواليات املتحدة وكندا-اتفاقية ضامن التأمني.
**انتهت مع بدء رسيان اتفاقية االستثامر الشاملة لرابطة دول جنوب رشق آسيا.
*** أبلغت اندونيسيا بفسخ االتفاقية يف  20يونيو /حزيران  2014وسيدخل فسخ االتفاقية حيز التنفيذ يف  20يونيو /حزيران .2015
***أبلغت الهند بفسخ االتفاقية يف  23ماري /آذار  2016وسيدخل فسخ االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا ً من  23مارس /آذار .2017
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الفصل 2

حوافز الستثامرات
جديدة

يف ماليزيا ،يتم تقديم حوافز رضيبية سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة
من أجل تعزير قانون االستثامرات  ،1986وقانون رضيبة الدخل ،1967
وقانون الجامرك  ،1967وقانون رضيبة اإلنتاج  1976وقانون املناطق
الحرة  .1990تغطي هذه القوانني االستثامرات يف القطاعات الصناعية
والزراعية وقطاع السياحة (مبا يف ذلك الفنادق) والخدمات املعتمدة
إضافة إىل البحث والتطوير والتدريب وأنشطة حامية البيئة.
متنح الحوافز الرضيبية املبارشة إعفاءا ً جزئياً أو كلياً من دفع رضيبة
الدخل لفرتة محددة ،بينام تكون الحوافز الرضيبية غري املبارشة عىل
شكل إعفاءات من الرسوم الجمركية عىل االسترياد واإلنتاج.

.1

حوافز للقطاع الصناعي

 .1.1حوافز رئيسية للرشكات الصناعية
الحوافز الرضيبية الرئيسية للرشكات املستثمرة يف القطاع الصناعي هي
حالة الريادة والتخفيضات عىل رضيبة االستثامر.
تعتمد األهلية لحالة الريادة والتخفيضات عىل رضيبة االستثامر عىل
أولويات محددة ،مبا يف ذلك مستوى القيمة املضافة والتكنولوجيا
املستخدمة والروابط الصناعية .تسمى األنشطة واملنتجات املؤهلة
ب “األنشطة املروجة” أو “املنتجات املروجة”( .انظر امللحق  :Iقامئة
األنشطة واملنتجات املروجة -عام)
يجب أن تقدم الرشكة طلبها إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية
( )MIDAقبل بدء التشغيل /اإلنتاج.

( )iحالة الريادة
تتمتع الرشكة املمنوحة حالة الريادة إعفاءا ً جزئياً مدته خمس سنوات
من دفع رضيبة الدخل .تدفع رضيبة عىل  30%من دخلها القانوين* ،مع
فرتة إعفاء تبدأ من بداية إنتاجها (والذي يعرف بأنه التاريخ الذي يصل
فيه مستوى إنتاج الرشكة إىل  30%من قدرتها).
ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية الرأساملية غري املستفاد منها خالل
فرتة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة .ميكن ترحيل
الخسائر املرتاكمة املتكبدة خالل فرتة الريادة وخصمها من إيراد الرشكة
بعد فرتة الريادة لسبع سنوات متتالية
يجب تقديم طلبات حالة الريادة إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

()ii

التخفيضات الرضيبية عىل االستثامر

كبديل لحالة الريادة ،يجوز للرشكة التقدم بطلب للتخفيض عىل
رضيبة االستثامر ( .)ITAتحصل الرشكة املمنوحة تخفيضاً عىل رضيبة
االستثامرعىل تخفيض مقداره  60%من نفقاتها الرأساملية املؤهلة
(املصنع ،املعمل ،املاكينات أو املعدات األخرى املستخدمة للمرشوع
املعتمد) املتكبدة خالل خمس سنوات من تاريخ تكبد أول نفقات
رأساملية مؤهلة.
ميكن للرشكة استبدال هذا التخفيض مقابل  70%من دخلها القانوين
لكل سنة من التقييم .ميكن ترحيل أي تخفيض غري مستفاد منه لسنوات
الحقة حتى االستفادة الكاملة .سيتم فرض رضيبة عىل  30%من
املتبقي من دخلها القانوين مبعدل رضيبة الرشكات السائد.
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .1.2حوافز لرشكات التكنولوجيا املتقدمة
رشكات التكنولوجيا املتقدمة هي الرشكات املنخرطة يف أنشطة مروجة
أو يف إنتاج منتجات مروجة يف مجاالت تكنولوجيات جديدة وناشئة (
انظر امللحق  :IIقامئة األنشطة واملنتجات املروجة -رشكات التكنولوجيا
املتقدمة) .رشكات التكنولوجيا املتقدمة مؤهلة ل:
.i

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من الدخل
القانوين لفرتة خمس سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية
الرأساملية غري املستفاد منها خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة املتكبدة خالل فرتة الريادة وخصمها من
إيراد الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية
؛ أو		
.ii

التخفيضات الرضيبية لالستثامر ب  60%عىل النفقات الرأساملية
املؤهلة التي تم تكبدها خالل خمس سنوات من تاريخ تكبد أول
نفقات رأساملية مؤهلة .ميكن االستفادة من الخصم لالستبدال
مقابل  100%من الدخل القانوين لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل
أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى االستفادة
الكاملة.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .1.3حوافز ملشاريع اسرتاتيجية
تتضمن املشاريع االسرتاتيجية منتجات أو أنشطة ذات أهمية وطنية.
وهي تتضمن عموماً استثامرات رأساملية ضخمة ذات فرتات تحمل
طويلة ومتتلك تكنولوجيا متطورة ومدمجة وتنتج روابط مكثفة ولها
تأثري كبري عىل االقتصاد .مثل هذه املشاريع مؤهلة ل:

* يستمد الدخل القانوين بعد خصم نفقات العائد والتخفيضات الرأساملية من الدخل اإلجاميل.
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.i

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من الدخل
القانوين ملدة عرش سنوات؛ ميكن ترحيل الخصومات الرضيبية
الرأساملية غري املستفادة منها خالل فرتة الريادة وخصمها من
دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.

.ii

أموال املساهمني فيها ال تتجاوز  2.5مليون رينغت ماليزي مبلكية
الحصص املاليزية التالية:

•

الرشكات التي يكون فيها متويل املساهمني حتى  500,000رينغت
ماليزي بحصة ماليزية مقدارها  60%عىل األقل.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
• الرشكات التي يتجاوز فيها متويل املساهمني  500,000رينغت
الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
ماليزي وال تتجاوز  2.5مليون رينغت ماليزي بحصة ماليزية
قدرها .100%
؛ أو
		
		
الرشكة صغرية الحجم مؤهلة للحوافز التالية:
 .iiالخصومات الرضيبية عىل االستثامر بنسبة  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات من تاريخ
 .iحالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من الدخل
أول نفقات رأساملية يتم تكبدها .ميكن استبدال هذا الخصم
مقابل  100%من اإليراد القانوين لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل
القانوين لفرتة خمس سنوات .ميكن ترحيل رأس املال غري املستفاد
منه خالل فرتة الريادة وخصمه من إيراد الرشكة بعد فرتة الريادة .
أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى االستفادة
الكاملة.
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.

 .1.4حوافز للرشكات الصغرية واملتوسطة

أو؛

الرشكات الصغرية واملتوسطة ()SMEs

.ii

بناءا ً عىل تقييم سنة  ،2009ولغرض فرض حوافز رضيبية وحوافز
لرضيبة الدخل تم مراجعة تعريف الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل
أنها الرشكة املقيمة يف ماليزيا والتي يبلغ رأس مال األسهم العادية
املدفوع فيها  2.5مليون رينغت ماليزي أو أقل يف بداية الفرتة االساسية
لسنة التقييم وحيث ال ميكن التحكم بهذه الرشكة من قبل رشكة أخرى
مع رأس مال مدفوع يتجاوز  2.5مليون رينغت ماليزي.
الرشكات الصغرية واملتوسطة مؤهلة لرضيبة رشكات مخفضة 17%
عىل اإليرادات الخاضعة للرضيبة حتى  500,000رينغت ماليزي .نسبة
الرضيبة عىل الدخل املتبقي الخاضع للرضيبة تبقى بنسبة .24%

الرشكة ذات امللكية الفردية أو رشكة التضامن مؤهلة للتقديم لهذه
الحوافز رشيطة تأسيس رشكة خاصة محدودة /رشكة محدودة ملامرسة
األنشطة /اإلنتاج املوجودة مسبقاً.
.i

بالنسبة للرشكات صغرية الحجم التي يكون فيها متويل املساهمني
 500,000رينغت ماليزي أو أقل ومنخرطة يف األنشطة الرتويجية
أو تنتج منتجات ترويجية يف قامئة الرشكات الصغرية املروجة
(انظر امللحق  :IIIالرشكات صغرية الحجم) أو يف القامئة العامة
(انظر امللحق  :Iقامئة األنشطة واملنتجات املروجة العامة).

.ii

بالنسبة للرشكات صغرية الحجم التي فيها متويل املساهمني أكرث
من  500000رينغت ماليزي وال تتجاوز  2.5مليون رينغت ماليزي
ومنخرطة يف أنشطة مروجة أو تنتج منتجات مروجة يف قامئة
الرشكات الصغرية املروجة (انظر ملحق  :IIIالرشكات صغرية
الحجم).

.ii

بالنسبة للرشكات صغرية الحجم التي فيها متويل املساهمني أكرث
من  500000رينغت ماليزي وال يتجاوز  2.5مليون رينغت ماليزي
ومنخرطة يف أنشطة مروجة أو تنتج منتجات مروجة يف قامئة العامة
املروجة (انظر ملحق  :Iقامئة األنشطة واملنتجات املروجة -عام).

الرشكات صغرية الحجم
حالياً ،الرشكات صغرية الحجم املدرجة يف ماليزيا ،التي ال يتجاوز متويل
أموال املساهمني فيها  500,000رينغت ماليزي وتكون فيها حصة
ماليزية بنسبة  60%عىل األقل ،مؤهلة لحوافز رضيبية للرشكات صغرية
الحجم مبوجب قانون تشجيع االستثامر  .)PIA( 1986اعتبارا ً من
يوليو /متوز  ،2012تم إعادة تعريف الرشكات صغرية الحجم عىل أنها
الرشكات املدرجة يف ماليزيا والتي ال يتجاوز متويل املساهمني فيها 2.5
مليون رينغت ماليزي وفيها  60%إىل  100%حصة ماليزية.
يجب أن تتبع الرشكة صغرية الحجم املعايري التالية:
.i

مدرجة مبوجب قانون الرشكات1965 ،

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  60%عىل النفقات الرأساملية
املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات .ميكن استبدال هذا الخصم مقابل
 100%من اإليراد القانوين لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات
غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
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 .1.5حوافز لالستثامرات يف صناعات مختارة

.ii

تصنيع املكونات /األنظمة الحساسة للمركبات ذات الكفاءة يف
استخدام الطاقة أو املركبات غري الكفؤة يف استخدام الطاقة مثل
الناقل واملحركات والوسائد الهوائية ومكوناته وآليات التعامل
والتحكم وآلية الفرامل؛ و

.iii

تصنيع مكونات املركبات الهجينة والكهربائية مثل املحركات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وأنظمة إدارة البطارية.

 .1.5.1اآلالت واملعدات
آالت التشغيل ومعدات التعامل مع املواد ،واملعدات الروبوتية ومعدات
أمتتة املصانع والوحدات ومكونات آالت التشغيل ومعدات التعامل مع
املواد واملعدات الروبوتية ومعدات أمتتة املصانع.

 .1.5.2آالت ومعدات متخصصة
آالت أو معدات التجهيز املتخصصة أو معدات الصناعات الخاصة وآالت
التغليف ووحدات ومكونات آالت أو معدات التجهيز املتخصصة أو
معدات الصناعات الخاصة وآالت التغليف.
الرشكات التي تنفذ أنشطة يف إنتاج آالت ومعدات مختارة مؤهلة ل:
.i

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من الدخل
املرشوع ملدة عرش سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية
الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
؛ أو
.ii

الخصومات الرضيبية عىل االستثامر بنسبة  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات من تاريخ
أول نفقات رأساملية يتم تكبدها .ميكن استبدال هذا الخصم
مقابل  100%من اإليراد القانوين لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل
أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى االستفادة
الكاملة.

يجب تقديم الطلبات للهيئة املاليزية لتطوير االستثامر (انظر امللحق :IV
قامئة األنشطة واملنتجات املروجة لصناعات مختارة).

 .1.6حوافز لصناعة السيارات
تشجيع تجميع وتصنيع املركبات املوفرة للطاقة ومكوناتها /أنظمتها
الحساسة هو أمر حيوي لتعزيز صناعة املركبات املاليزية.
تقدم الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر حوافز عىل شكل إعفاء من
رضيبة الدخل أو إعفاء من رضيبة الدخل مساوياً للتخفيضات الرضيبية
عىل االستثامر لفرتة خمس أو عرش سنوات للرشكات التي متتلك خططاً
لتنفيذ األنشطة التالية:
.i
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الحوافز فعالة للطلبات املستلمة من قبل الهيئة املاليزية لتطوير
االستثامر من  1يناير /كانون الثاين  2017حتى  31ديسمرب /كانون األول
.2020

 .1.7حوافز للصناعات الفضائية
يعد تطوير مجال الصناعات الفضائية هو أحد املجاالت االسرتاتيجية
وذات التكنولوجيا املتطورة املحددة من قبل الحكومة .وهو يشمل
األنشطة التي تساهم بشكل مبارش وغري مبارش يف صيانة وتصليح
واإلصالح الشامل ( )MROوالصناعات الفضائية ودمج األنظمة
والهندسة والتصميم.
تقدم الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر حوافز عىل شكل إعفاء من
رضيبة الدخل أو إعفاء من رضيبة الدخل مساوياً للتخفيضات الرضيبية
عىل االستثامر لفرتة خمس أو عرش سنوات للرشكات التي متتلك خططاً
لتنفيذ األنشطة التالية:
.i

التصنيع الفضايئ؛

.ii
.iii

تكامل النظام؛
الصيانة والتصليح واإلصالح الشامل ()MRO؛

.iv

الخدمات املتعلقة بالفضاء

الحوافز فعالة للطلبات املستلمة من قبل الهيئة املاليزية لتطوير
االستثامر من 1نوفمرب /ترشين الثاين  2016حتى  31ديسمرب /كانون
األول .2020

 .1.8حوافز لالستفادة من الكتلة الحيوية لزيت النخيل
إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة
الرشكات التي تستفيد من الكتلة الحيوية لزيت النخيل إلنتاج منتجات
ذات قيمة مضافة مثل املواد الكياموية الحيوية والوقود الحيوي واللوح
الجسيمي واأللواح الليفية ذات الكثافة املتوسطة ورقائق الخشب واللب
والورق ،تكون مؤهلة للحوافز التالية:
.i

الرشكات الجديدة
)a

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من
الدخل املرشوع ملدة عرش سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات
الرضيبية الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة
الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
أو؛
)b

.ii

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل فرتة خمس سنوات .ميكن
استبدال الخصم مقابل  100%من اإليراد املرشوع لكل سنة
تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات
الحقة حتى االستفادة الكاملة.

حوافز للرشكات املوجودة التي تعيد االستثامر
)a

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من
الدخل املرشوع املتزايد الناشئ عن إعادة االستثامر ملدة عرش
سنوات .ميكن ترحيل اإلعفاءات الرضيبية عىل رأس املال غري
املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
الرشكة بعد فرتة الريادة .

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها من دخل
الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
)b

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة اإلضافية املتكبدة خالل فرتة خمس
سنوات .ميكن استبدال الخصم مقابل  100%من اإليراد
املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري
مستفاد منها لسنوات الحقة حتى االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .1.9حوافز لنظام البناء الصناعي ()IBS
املكونات /املنتجات واألنظمة األساسية
األعمدة والعوارض الخشبية والبالط والجدران ودعامات السطح ونظام
الخرسانة مسبقة الصنع ونظام التأطري الفوالذي ونظام أعامل الطوب
ونظام تأطري الخشب والنظام االبتكاري .الرشكات التي تقوم بأنشطة يف
تصنيع نظام البناء الصناعي ( )IBSمؤهلة ل:
.i

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة بني  100% 70%-من اإليراد
املرشوع لفرتة خمس سنوات.

أو؛
.ii

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .1.10تعريف الرغبة يف منح الحوافز الرضيبية مبوجب
قانون تشجيع االستثامرات 1986 ،للرشكات ماليزية
امللك.
مبوجب قانون تشجيع االستثامرات ،1986 ،فإن املعايري األساسية اللرشكة
لالستفادة من الحوافز الرضيبية هي أن الرشكة يجب أن تكون “راغبة”
يف تأسيس أو املساهمة يف نشاط مروج أو تنتج منتجاً مروجاً ومل تبدأ
باالنتاج بعد.
.i

.ii

تعريف االنتاج:
.a

رشكة صناعية  -رشكة بدأت بإنتاج منتجات (مبا يف ذلك
االنتاج التجريبي).

.b

رشكة خدماتية  -رشكة أصدرت أول فاتورة للخدمات املقدمة.

الرشكات أثناء االنتاج

رشكات الصناعة ورشكات الخدمات ماليزية امللك املنتجة ال ينطبق عليها
بند “الرغبة” مبوجب قانون تشجيع االستثامر  .1986من ناحية أخرى،
واعتبارا ً من  3يوليو /متوز  ،2012فإن الرشكات ماليزية امللك التي بدأت
إنتاجها خالل سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب للهيئة املاليزية لتطوير
االستثامر مؤهلة ألن يتم أخذها باالعتبار للحوافز الرضيبية.
.iii

حوافز

إعفاءات رضيبية مساوية للخصم الرضيبي للحالة الرائدة أو رضيبة
االستثامر استنادا ً إىل املعدالت السائدة ومعايري األهلية مبوجب قانون
تشجيع االستثامر.1986 ،

 .1.11حوافز إضافية للقطاع الصناعي
.i

تخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر

تتوفر تخفيضات رضيبية عىل إعادة االستثامر للرشكات املوجودة
املنخرطة يف األنشطة الصناعية وأنشطة زراعية مختارة والتي تعيد
االستثامر ألغراض التوسيع أو األمتتة أو التحديث أو التنويع يف منتجات
ذات عالقة ضمن نفس الصناعة برشط أن تلك الرشكات كانت قيد
التشغيل ل  36شهرا ً عىل األقل.

إعفاء من رضيبة الدخل مبا يساوي التخفيضات الرضيبية لالستثامر
ب  60%عىل النفقات الرأساملية املؤهلة التي تم تكبدها خالل
خمس سنوات من تاريخ تكبد أول نفقات رأساملية مؤهلة .ميكن
استبدال هذا الخصم مقابل  100% 70%-من اإليراد املرشوع لكل
سنة تقييم.

حوافز الستثامرات جديدة

15

تخفيضات رضيبية عىل إعادة االستثامر مبعدل  60%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة من قبل الرشكة وميكن استبدالها مقابل
 70%من دخلها املرشوع لسنة التقييم .ميكن ترحيل أية تخفيضات
غري مستفاد منها لفرتة سبعة سنوات تقييم متتالية بحد أقىص وتبدأ
الفرتة مبارشة بعد انتهاء خمس عرشة سنة .ميكن للرشكة استبدال
التخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر مقابل  100%من إيرادها
املرشوع لسنة التقييم إذا بلغت الرشكة مستوى انتاجية تتجاوز املستوى
املحدد من وزارة املالية .لتفاصيل إضافية حول مستوى االنتاجية
املنصوص عليها لكل قطاع فرعي ،يرجى التواصل مبجلس الدخل الوطني
(انظر العناوين املفيدة -منظامت ذات عالقة)
سيتم منح التخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر لفرتة خمسة
عرش سنة تبدأ من السنة األوىل لالستثامر .ميكن للرشكات أن تطالب
بالتخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر عند إمتام املرشوع املؤهل،
وهذا يعني بعد اكتامل البناء أو عند وضع املصنع /اآلالت يف االستخدام
التشغييل .واعتبارا ً من سنة تقييم  ،2009الرشكة التي تشرتي أصالً من
رشكة ذات عالقة ضمن نفس املجموعة حيث متت املطالبة مبخصصات
إعادة االستثامر عىل ذلك األصل غري مسموح باملطالبة مبخصصات إعادة
االستثامر عىل نفس األصل.
ال ميكن الترصف يف األصول املستحوذة إلعادة االستثامر لفرتة خمس
سنوات من وقت االستثامر بناءا ً عىل سنة التقييم .2009
ميكن للرشكات التي تنوي إعادة االستثامر قبل انتهاء فرتة اإلعفاء
الرضيبي الخاصة بها أن تتخىل عن حالة الريادة أو شهادة الريادة لغرض
اإللغاء وأن تكون مؤهلة للتخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر.
يجب تقديم طلبات التخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر ملجلس
الدخل الوطني بينام يجب تقديم طلبات التخيل عن حالة الريادة أو
شهادة الريادة للتخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر للهيئة املاليزية
لتطوير االستثامر.
.ii

رسعة
التخفيضات الرأساملية امل ّ
.a

إعادة االستثامر لألنشطة أواملنتجات املروجة
بعد فرتة الخمس عرشة سنة لألهلية للتخفيضات الرضيبية
عىل إعادة االستثامر ،فإن الرشكات التي تعيد االستثامر
يف املنتجات املروجة مؤهلة للتقديم لإلعفاءات الرضيبية
املرسعة عىل رأس املال ( .)ACAتقدم اإلعفاءات الرضيبية
املرسعة عىل رأس املال ( )ACAتخفيضات خاصة حيث يتم
شطب النفقات الرأساملية خالل ثالث سنوات وهذا يعني
إعفاءا ً مبدئياً مبقدار  40%وإعفاء سنوياً مبقدار .20%
يجب تقديم الطلبات ملجلس الدخل الوطني مرفقاً بخطاب
من الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر تؤكد أن الرشكات تص ّنع
أنشطة أو منتجات مروجة.
يجب تقديم الطلبات املقدمة لإلعفاءات الرضيبية املرسعة
عىل رأس املال ( )ACAملجلس الدخل الوطني.
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.b

إعادة تدوير النفايات
اعتبارا ً من سنة التقييم  ،2001فإن رشكة التصنيع التي
تكبدت نفقات لغرض أعاملها التجارية مؤهلة للمطالبة
باإلعفاءات الرضيبية املرسعة عىل رأس املال ()ACAعىل
املصنع واآلالت وهي-:
• املستخدمة حرصياً أو خالف ذلك إلعادة التدوير النفايات ،أو
• املستخدمة ملعالجة أكرث للنفايات إىل منتجات نهائية.
يجب تقديم الطلبات إىل مجلس الدخل الوطني.

.iii

حوافز لنظام البناء الصناعي

سيعزز نظام البناء الصناعي ( )IBSجودة البناء ويخلق بيئة عمل أنظف
وأكرث أماناً إضافة إىل تقليل االعتامد عىل العاملة األجنبية .الرشكات
التي تتكبد نفقات رشاء قوالب مستخدمة يف إنتاج مكونات نظام البناء
الصناعي مؤهلة لإلعفاءات الرضيبية املرسعة عىل رأس املال اعتبارا ً من
سنة التقييم  2006بنسبة  40%لإلعفاء املبديئ و 20%لإلعفاء السنوي.
يجب تقديم الطلبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.iv

إعفاء املجموعة

يقدّم إعفاء املجموعة مبوجب قانون رضيبة الدخل  1967لجميع
الرشكات املدرجة املقيمة .اعتبارا ً من سنة  ،2019فإن الرشكة ااملؤهلة
إلعفاء املجموعة ميكنها التخيل عن  70%من خسائرها املعدلة ليتم
استبدالهام مقابل الدخل لرشكة أخرى ضمن نفس املجموعة لثالث
سنوات متتالية من التقييم .يجب اإليفاء بالرشوط التالية من قبل مقدم
الطلب والرشكة املتنازلة:
)a

أن يكون مقدّم الطلب والرشكة املتنازلة قد دفعا رأس مال
األسهم االعتيادية مبا يتجاوز  2.5مليون رينغت ماليزي عند
بداية فرتة األساس؛

)b

يجب أن ميتلك مقدم الطلب والرشكة املتنازلة نفس فرتة
املحاسبة؛

)c

يجب أال تقل املساهمة سواء كانت مبارشة أم غري مبارشة
ملقدم الطلب والرشكة املتنازلة يف املجموعة عن 70%؛

)d

يجب أن تكون املساهمة  70%عىل أساس مستمر خالل
السنة السابقة والسنة املعنية؛

)e

يجب إغفال الخسائر الناتجة عن االستحواذ عىل حقوق
امللكية لرشكات مملوكة ألجانب ألغراض إعفاء املجموعة.

)f

الرشكات التي تتمتع حالياً بالحوافز التالية غري مؤهلة إلعفاء
املجموعات:
 حالة الريادة اإلعفاءات من رضيبة االستثامر /إعفاءات استثامرية تخفيضات رضيبية عىل إعادة االستثامر إعفاءات من أرباح الشحن إعفاء من رضيبة الدخل مبوجب القسم  127من قانون 		رضيبة الدخل 1967
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

.v

إعفاءات رضيبية آلية عىل رأس مال

تكون رشكة التصنيع (الصناعة التي تحتاج إىل عاملة والتي ال تحتاج إىل
عاملة) وعملت ل  36شهرا ً عىل األقل يف ماليزيا ،مؤهلة ل:
الفئة  :1الصناعات التي تحتاج لعاملة ضخمة (منتجات املطاط
والبالستيك والخشب واألثاث والقامش)
.i

إعفاءات رضيبية آلية عىل رأس املال بنسبة  200%عىل أول 4
مليون رينغت ماليزي نفقات تم تكبدها خالل خمس سنوات من
سنة التقييم  2015إىل 2020؛ و

الفئة  :2صناعات أخرى
.ii

ستقدم إعفاءات رضيبية آلية عىل رأس املال بنسبة  200%عىل
أول  2مليون رينغت ماليزي نفقات تم تكبدها خالل خمس
سنوات من سنة التقييم  2015إىل 2020؛ و

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.2

حوافز للقطاع الزراعي

كام يف القطاع الصناعي؛ الرشكات التي تنتج منتجات مروجة أو منخرطة
يف أنشطة مروجة مؤهلة لحالة الريادة.
تتمتع الرشكة ذات الريادة بإعفاء جزيئ من رضيبة الدخل .وهي تدفع
رضيبة عىل  30%من دخلها القانوين ملدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ
إنتاجها (ويعرف بأنه التاريخ الذي يتم فيه أول بيع للمنتج الزراعي).
ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية الرأساملية غري املستفاد منها
واملتحملة خالل فرتة الحالة الرائدة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة
الريادة.
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الحالة الرائدة وخصمها من
دخل الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.ii

التخفيضات الرضيبية عىل االستثامر

كبديل للريادة ،الرشكات التي تنتج منتجات مروجة أو منخرطة يف
أنشطة مروجة ميكنها التقديم عىل اإلعفاءات الرضيبية عىل االستثامر
( .)ITAالرشكات املمنوحة إعفاءات رضيبية عىل االستثامر مؤهلة
إلعفاء ل  60%من نفقاتها الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس
سنوات من تاريخ أول نفقات رأساملية مؤهلة تم تكبدها.
ميكن للرشكات استبدال هذا التخفيض مقابل  70%من دخلها القانوين
لكل سنة من التقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها
لسنوات الحقة حتى االستفادة الكاملة .يتم فرض رضيبة عىل ال 30%
املتبقية من دخلها القانوين مبعدل رضيبة الرشكات السائد.
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .2.2حوافز إلنتاج الغذاء
حوافز ملشاريع جديدة

ينص قانون تشجيع االستثامر  ،1986عىل أن مصطلح “الرشكة” فيام
		
يخص الزراعة ،يشمل:
يتم إدخال حوافز محددة لجذب استثامر ملشاريع إنتاج الغذاء عىل
مستوى امل َزارع إضافة إىل مستوى اإلنتاج /التصنيع .ستعزز هذه
• املجتمعات والجمعيات التعاونية املعتمدة عىل الزراعة؛ و
الحوافز توفر املواد الخام لقطاع تجهيز األغذية وبالتايل تقليل االعتامد
عىل الواردات ملثل هذه املواد الخام.
• الرشكات الفردية ورشكات التضامن املنخرطة يف الزراعة.
الرشكات التي تنتج منتجات مروجة أو منخرطة يف أنشطة مروجة (انظر
امللحق  :Iقامئة األنشطة واملنتجات املروجة -عام وامللحق  :IIIالرشكات
صغرية الحجم) يف القطاع الزراعي مؤهلة للحوافز التالية:

 .2.1حوافز رئيسية للقطاع الزراعي
.i

الحالة ال رائدة

يتم إعطاء الحوافز لكل من الرشكة التي تستثمر يف رشكة تابعة منخرطة
يف مرشوع إنتاج غذايئ معتمد ورشكتها الفرعية التي تنفذ أنشطة إنتاج
الطعام .الحوافز الرضيبية املعطاة هي كام ييل:
.i

أي رشكة تستثمر يف رشكتها الفرعية املنخرطة يف أنشطة أنتاج
أغذية ميكن أن تؤخد بعني االعتبار لخفض رضيبي مساوي ملبلغ
االستثامر املستثمر يف تلك الرشكة الفرعية لسنة التقييم تلك؛ و

حوافز الستثامرات جديدة
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.ii

الرشكة الفرعية التي تنفذ أنشطة األغذية ميكن أن تؤخذ بعني
االعتبار إلعفاء كامل من الرضيبة عىل دخلها القانوين لعرش سنوات
تقييم ملرشوع جديد أو خمس سنوات تقييم ملرشوع توسيع.

الطلب يستلم من قبل وزارة الزراعة والصناعة القامئة عىل الزراعة من
 1يناير /كانون الثاين إىل  31ديسمرب /كانون األول .2020

)b

الرشكات التي تقدم مقرتحاً لتنفيذ مرشوعات يف مجمعات الحالل
املخصصة مؤهلة ل-:
)i

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل فرتة عرشة سنوات .ميكن
استبدال هذا الخصم مقابل  100%من اإليراد القانوين لكل
سنة تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها
لسنوات الحقة حتى االستفادة الكاملة.

)ii

اإلعفاء من رسوم االسترياد ورضيبة املبيعات عىل املواد الخام
املتستخدمة لتطوير وإنتاج منتجات الحالل املروجة.

)iii

خصومات مزدوجة عىل النفقات املتكبدة يف الحصول عىل
معايري الجودة الدولية مثل  ،HACCP,، GMPومدونة
قانون األغذية (إرشادات قياسية للغذاء صادرة عن منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية) ،إجراءات التشغيل
القياسية للنظافة وترشيعات لالمتثال ألسواق التصدير مثل
قابلية تتبع الغذاء لخلوه من خنازير املزارع.

)c

حوافز ملشغيل الحالل اللوجستيني

 .2.3حوافز للمنتجات الحالل
.i

حوافز إلنتاج الطعام الحالل

لتشجيع االستثامر يف انتاج الغذاء الحالل ولزيادة استخدام اآلالت
واملعدات الحديثة واملتطورة يف إنتاج غذاء حالل يطابق املعايري الدولية،
فإن الرشكات التي تستثمر يف إنتاج الغذاء الحالل والتي حصلت عىل
شهادة حالل من  JAKIMيف االمتثال ل ،MS 1500:2004مؤهلة لإلعفاء
الرضيبي عىل االستثامر بنسبة  100%من النفقات الرأساملية املؤهلة
خالل فرتة خمس سنوات.
ميكن استبدال اإلعفاء مقابل  100%من الدخل القانوين يف سنة التقييم.
ميكن ترحيل أي إعفاء غري مستفاد منه لسنوات متتالية حتى يتم
االستفادة الكاملة من املبلغ الكامل.
للمزيد من املعلومات حول الحصول عىل شهادة الحالل من ،JAKIM
يرجى زيارة www.halal.gov.my
يجب تقديم الطلبات للهيئة املاليزية لتطوير االستثامرات
.ii

حوافز ألنشطة حالل أخرى
)a

يف الجهود الرامية إىل تشجيع صناعة الحالل وسلسلة التوريد
الحالل يف ماليزيا ،يتم منح الحوافز التالية ملشغيل الحالل
اللوجستيني:
)i

حوافز ملشغيل مجمعات الحالل

يف الجهود الرامية إىل تعزيز جاذبية مشغيل مجمعات الحالل ،فإن
مشغيل املجمعات مؤهلون للحوافز التالية:
)i

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من
الدخل املرشوع ملدة عرش سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات
الرضيبية الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة
الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
؛أو

)ii
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تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات .ميكن استبدال
الخصم مقابل  100%من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن
ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى
االستفادة الكاملة.

حوافز الستثامرات جديدة

حوافز ملمثيل صناعة الحالل

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%مناإليراد املرشوع
لفرتة خمس سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية
الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة
وخصمها من دخل الرشكة ما بعد فرتة الريادة.
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة ما بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات
متتالية.
؛أو

)ii

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات .ميكن
استبدال الخصم مقابل  100%من اإليراد املرشوع لكل سنة
تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات
الحقة حتى االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات ملؤسسة تطوير صناعة الحالل (.)HDC
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة .www.hdcglobal.com

 .2.4حوافز إَضافية للقطاع الزراعي
.i

تخفيضات الرضيبية عىل إعادة االستثامر

الرشكات العاملة ملدة  36شهرا ً عىل األقل يف إنتاج الغذاء األسايس مثل
األرز والذرة والخرضاوات والزراعات الجذرية واملوايش واملنتجات املائية
وأي أنشطة أخرى معتمدة من وزارة املالية مؤهلة إلعفاءات إعادة
االستثامر (.)RA
إعفاءات إعادة االستثامر عىل شكل إعفاء ل  60%من النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل فرتة خمس عرشة سنة بدءا ً من السنة
التي بدأ فيها إعادة االستثامر .ميكن استبدال اإلعفاء مقابل  70%من
اإليراد املرشوع يف سنة التقييم .ميكن ترحيل أية تخفيضات غري مستفاد
منها لفرتة سبعة سنوات تقييم متتالية بحد أقىص وتبدأ الفرتة مبارشة
بعد انتهاء خمس عرشة سنة.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.ii

حوافز إلعادة االستثامر يف الصناعات القامئة عىل املوارد

تقدم هذه الحوافز للرشكات اململوكة بنسبة  51%ملاليزيني وتعمل يف
مجاالت صناعات املطاط وزيت النخيل والصناعة القامئة عىل األخشاب
وتنتج منتجات ميكن تصديرها .الرشكات يف هذه الصناعات التي تستثمر
ألغراض توسعية مؤهلة ل:
)a

أو؛
)b

)a

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  70%من اإليراد
املرشوع لفرتة خمس سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية
الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة الريادة وخصمها من
دخل الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.
تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  60%عىل النفقات الرأساملية
املؤهلة اإلضافية املتكبدة خالل فرتة خمس سنوات .ميكن استبدال
الخصم مقابل  70%من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن
ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى
االستفادة الكاملة.
(انظر امللحق  :Vقامئة األنشطة واملنتجات املروجة -إعادة
االستثامر)

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  70%من اإليراد
املرشوع لفرتة خمس سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية
الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة املتكبدة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية

أو؛
)b

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  60%عىل النفقات الرأساملية
املؤهلة اإلضافية املتكبدة خالل فرتة خمس سنوات .ميكن استبدال
الخصم مقابل  70%من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن
ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى
االستفادة الكاملة.

انظر امللحق  :Vقامئة األنشطة واملنتجات املروجة -إعادة االستثامر)
.iv

رسعة
التخفيضات الرأساملية امل ّ

عند انتهاء فرتة اإلعفاء عىل إعادة االستثامر ( ،)RAالرشكات التي تعيد
االستثامر يف األنشطة الزراعية واملنتجات الغذائية املروجة مؤهلة
للتقديم عىل التخفيضات الرضيبية املرسعة عىل رأس املال (.)ACA
تشمل هذه األنشطة زراعة األرز والذرة والخرضوات والزراعات
الجذرية واملوايش واملنتجات املائية وأية أنشطة أخرى معتمدة من
وزارة املالية.
تقدم اإلعفاءات الرضيبية املرسعة عىل رأس املال لشطب النفقات
الرأساملية خالل سنتني وهذا يعني خضامً رضيبياً مقداره  20%يف السنة
األوىل وخصامً سنوياً مقداره .40%
يجب تقديم الطلبات ملجلس الدخل الوطني مرفقاً بخطاب من الهيئة
املاليزية لتطوير االستثامر تؤكد أن الرشكات تص ّنع أنشطة زراعية
مروجة أو إنتاج منتجات غذائية مروجة.
.v

اإلعفاءات الرضيبية الزراعية

ميكن لشخص أو رشكة معينة تقوم بنشاط زراعي أن تتقدم بطلب
للحصول عىل إعفاءات رأساملية وإعفاءات لألبنية الصناعية الخاصة
مبوجب قانون رضيبة الدخل  1967لنفقات رأساملية محددة.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.iii

حوافز إلعادة االستثامر يف أنشطة التصنيع الغذايئ

رشكة تصنيع مملوكة محلياً تشكل الحصة املاليزية فيها  60%تعيد
االستثامر يف أنشطة التصنيع الغذايئ املروجة ،مؤهلة ل:

حوافز الستثامرات جديدة
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.vi

إعفاءات  100%عىل النفقات الرأساملية ملشاريع
زراعية معتمدة

يقدّم الجدول 4أ من قانون رضيبة الدخل 1967إعفاء بنسبة  100%عىل
النفقات الرأساملية ملشاريع زراعية معتمدة كاعتامد من قبل وزارة
املالية .وهذا يغطي النفقات الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل إطار
زمني محدد ملزرعة تزرع وتستفيد من مساحة محددة بحد أدىن كام هو
منصوص عليه من قبل وزارة املالية.
املشاريع الزراعية املعتمدة هي مشاريع لزراعة الخرضاوات والفواكه
(البابايا واملوز وفاكهة الباشن وفاكهة ستار والجوافة واملانجوستني)
والزراعات الجذرية والجذوريات واألعشاب والتوابل واملحاصيل
املخصصة ألغذية الحيوانات واملنتجات القامئة عىل الزراعة املائية
وتربية أسامك الزينة وتربية السمك والجمربي (زراعة األحواض وزراعة
الخزانات وزراعة األقفاص البحرية والزراعة يف األقفاص البحرية)
والقواقع ،واملحار ،وبلح البحر وزراعة األعشاب البحرية وبعض األنواع
من املزارع الحرجية.
متكّن الحوافز الشخص من القيام مبثل هذا املرشوع من االختيار بني
خصم النفقات الرأساملية املؤهلة املتكبدة فيام يخص املرشوع من دخله
اإلجاميل مبا يف ذلك الدخل من موارد أخرى .عندما ال يكون هنالك
إجاميل دخل ٍ
كاف ،ميكن ترحيل النفقات غري املستفاد منها لسنوات
تقييم الحقة .عندما يختار الشخص هذا األمر ،لن يكون مستحقاً ألي
إعفاءات رضيبية عىل رأس املال أو إعفاءات زراعية عىل نفس النفقات
الرأساملية.
الحافز غري املتوفر للرشكات التي ُمنحت حوافز مبوجب قانون تشجيع
االستثامر  1986والتي مل تبدأ فرتات إعفاؤها بعد أو مل تنتهي صالحيتها.

)b

.ii

.3

 .3.1حوافز للصناعات التكنولوجيا الحيوية
(البيوتكنولوجية)
الرشكة التي تقوم بنشاط تكنولوجي حيوي والتي تم اعتامدها لحالة
بيونيكسس  BioNexusمن قبل مؤسسة تطوير االقتصاد الحيوي
املاليزي ( Sdn Bhdرشكة اقتصاد حيوي) ميكن أن تكون مؤهلة للحوافز
التالية:
.i
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بالنسبة لدخل امللكية الفكرية ،إعفاء من الرضيبة حتى  100%من
الدخل القانوين**”
 )aملدة  10سنوات تقييم متتالية اعتبارا ً من السنة األوىل التي
تنتج فيها الرشكة دخالً قانونياً من عمل جديد ،أو

حوافز الستثامرات جديدة

بالنسبة للدخل من غري مجال امللكية الفكرية ،إعفاء من الرضيبة
حتى  70%من الدخل القانوين**”
)a

ملدة  10سنوات تقييم متتالية اعتبارا ً من السنة األوىل التي
تنتج فيها الرشكة دخالً قانونياً من عمل جديد ،أو

)b

ملدة  5سنوات تقييم متتالية اعتبارا ً من السنة األوىل التي
تنتج فيها الرشكة دخالً قانونياً من عمل جديد ومرشوع
توسيع؛

.iii

إعفاء بنسبة  100%للدخل القانوين الناتج من عمل جديد أو
مرشوع توسيع مسا ٍو للتخفيض مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة ملدة  5سنوات**.

.iv

معدل الرضيبة امليرسة ل  20%عىل الدخل القانوين من األنشطة
املؤهلة ل  10سنوات عند إنتهاء فرتة اإلعفاء الرضيبي.

.v

إعفاء من رسوم الواردات ورضيبة املبيعات عىل املواد الخام/
املكونات /اآلالت /املعدات.

.vi

خصم مزدوج عىل النفقات املتكبدة عىل البحث والتطوير.

.vii

خصم مزدوج عىل النفقات املتكبدة عىل تشجيع الصادرات

.viii

املباين املؤهلة املستخدمة بشكل حرصي لغرض األنشطة
التكنولوجيا الحيوية مؤهلة لإلعفاءات الرضيبية عىل البناء
الصناعي تتم املطالبة بها لفرتة  10سنوات.

يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

حوافز للصناعات التكنولوجيا الحيوية
(البيوتكنولوجية)

ملدة  5سنوات تقييم متتالية اعتبارا ً من السنة األوىل التي
تنتج فيها الرشكة دخالً قانونياً من عمل جديد ومرشوع
توسيع؛

.ix

الرشكة أو الفرد (مع مصدر دخل تجاري) التي تستثمر /الذي
يستثمر يف رشكة ذات حالة بيونيكسس مؤهلة /مؤهلة لخصم
رضيبي مسا ٍو إلجاميل االستثامر الذي تم القيام به بداية مرحلة
الرتويج.
* يجب تقديم طلبات حالة بيونيكسس ملؤسسة االقتصاد
الحيوي.
** املعلومات كام هي يف  22أبريل /نيسان  2019والخاضعة
لوضع الصيغة النهائية من قبل وزارة املالية.

 .3.2متويل التكنولوجيا الحيوية للرشكات BioNexus
تقدم مؤسسة التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجي) التمويل لرشكات
ذات حالة بيو نيكسس مبوجب برنامج صندوق تسويق التكنولوجيا
الحيوية  .2.0إن غايات تسهيالت صندوق تسويق التكنولوجيا الحيوية
هي تسهيل التسويق املستمر ملنتجات وخدمات التكنولوجيا الحيوية
إضافة إىل تقديم املساعدة يف توسيع أعامل مقدم الطلب القامئة يف مجال
التكنولوجيا الحيوية.
هنالك برنامجان ( )2متويل مختلفني مبوجب برنامج صندوق تسويق
التكنولوجيا الحيوية .وهام برنامج تنمية االقتصاد الحيوي (“)”BDS
وأداة متويل ألجل وبرنامج دعم األعامل التجارية (“ )”BSSوالذي يعمل
عىل تناول متطلبات متويل رأس املال العامل ملقدّم الطلب.

)a

أداة متويل مبيزة مرنة ميكن أن رصفها وتسديدها بالكامل والدورة
املنفذة بشكل متكرر .األداة ميكن رصفها بشكل مسبق عىل عدة
أقساط حتى سقف األداة األعىل وهي قابلة إلعادة االستخدام
مبجرد سداد السلف .األداة قابلة للتجديد عىل أساس سنوي
ويجب أن تكون وفقاً لألحكام والرشوط املطبقة
)b

)a

)b

رشاء اآلالت واملعدات الجديدة /املستعملة أو املختربات أو أي
معدات إنتاج أخرى؛

)c

نفقات التشغيل باستثناء نفقات رواتب رأس املال البرشي/
الرواتب؛ و

)d

أي نفقات تشغيلية أخرى تخضع ملوافقة الهيئة املاليزية لتمويل
التنمية الصناعية.

يختلف هامش التمويل مبوجب برنامج تنمية االقتصاد الحيوي حسب
ما ييل:
)a

متويل بحد أعىل يصل إىل  90%لرشاء البناء املبني /األرض إلنشاء
بناء أو أرض ألغراض مامرسة األعامل التجارية؛

)b

متويل بحد أقىص  90%لرشاء آالت أومعدات جديدة أو مخترب أو
أي معدات إنتاج جديدة؛
متويل بحد أقىص  65%لرشاء آالت ومعدات مستعلمة أو مخترب أو
أي معدات إنتاج أخرى؛ و /أو؛

)d

متويل بحد أقىص  90%للنفقات التشغيلية ويجب أال يتجاوز
التمويل  20%من مبلغ التسهيل املقدم.

)c

ويخضع كل هذا وهامش التمويل ملوافقة الهيئة املاليزية لتمويل التنمية
الصناعية.
برنامج دعم األعامل التجارية  BSSهو أداة متويل بحد أقىص 600,000
رينغت ماليزي يقدم ملقدمي طلب ناجحني يف أي من األشكال التالية:

متويل رأس املال العامل ألجل
أداة متويل مببالغ مسددة مجدولة منتظمة عىل فرتة محددة وفقاً
للرشوط واألحكام املطبقة.

)c

إن برنامج تنمية االقتصاد الحيوي  BDSهو برنامج متويل بحد أقىص
 2,700,000رينغت ماليزي لكل مقدّم طلب (باستثناء تكلفة متويل
الدخول التمهيدي) ويغطي النفقات التالية:
رشاء البناء املبني /األرض إلنشاء بناء أو أرض ألغراض مامرسة
األعامل التجارية؛

رشاء االئتامن املتجدد /بيع االئتامن املتجدد

رشاء الديون
متويل يتم رشاؤه من بيع الذمم املدينة بسعر مخفض وفقاً
للرشوط واألحكام املطبقة.

النفقات القياسية املسموح بها مبوجب متويل  BSSيشمل ما ييل:
)a

املواد الخام /املستهلكات /املوايش؛

)b

النفقات املتعلقة بشكل مبارش بأنشطة البحث والتطوير باتجاه
تحسني منتجات /خدمات قامئة باستثناء نفقات رواتب رأس املال
البرشي /الرواتب؛

)c

النفقات املرتبطة بشكل مبارش بأنشطة توسيع األعامل التجارية
إلدخال منتجات /خدمات يف السوق العاملي مثل اإلعالنات
واملشاركة يف معارض دولية وهذا يعني افتتاح األكشاك وتذاكر
الطريان ...الخ باستثناء نفقات رواتب رأس املال البرشي /الرواتب؛

)d

النفقات العامة املرتبطة بشكل مبارش مبراحل بحث وتطوير
محددة /تطوير األعامل التجارية الدولية؛

)e

تقديم وتسجيل امللكية الفكرية؛

)f

تكاليف التجارب الرسيرية /امليدانية؛
تكلفة االمتثال والتكاليف التنظيمية؛

)g
)h

تكلفة مبدئية لتوظيف أصحاب املهارة املعرفية؛
رسوم استشارات مهنية /تقنية؛

)j

النفقات ذات طبيعة رأس املال العامل باستثناء الرواتب /نفقات
راتب رأس املال البرشي؛ و

)k

أي نفقات رأس املال العامل أخرى تخضع ملوافقة الهيئة املاليزية
لتمويل التنمية الصناعية.

)i

حوافز الستثامرات جديدة
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يختلف هامش متويل دعم األعامل التجارية املقدم حسب ما ييل:
)a

حتى  100%متويل لرشاء ائتامن متجدد؛

)b

بحد أقىص  90%من مبيعات االئتامن املتجدد؛

)c

بحد أقىص  90%لتمويل رأس املال العامل ألجل؛ أو

)d

بحد أقىص  80%لرشاء الدين.

تشمل معايري األهلية لكل من برنامج صندوق تسويق التكنولوجيا
الحيوية املذكور أعاله ما ييل:
)a

يجب أن يكون مقدّم الطلب رشكة تحمل حالة بيونيكسس؛

)b

مملوكة بأغلبية ملاليزيني وهذا يعني أن ما ال يقل عن  51%من
الحصص ماليزية امللك؛ و

)c

رأس مال مدفوع بحد أدىن  250,000رينغت ماليزي.

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة
.www.bioeconomycorporation.my
.4

حوافز لإلدارة البيئية

 .4.1حوافز ملشاريع تشجري الغابات
الرشكات التي تنفّذ مشاريع تشجري الغابات مؤهلة للحوافز التالية
مبوجب قانون تشجيع االستثامر1986 ،؛
.i

حالة الريادة بإعفاء بنسبة  100%من رضيبة الدخل
للدخل القانوين لعرش سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات

.ii

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات .ميكن استبدال
الخصم مقابل  100%من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن
ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى
االستفادة الكاملة.

الرضيبية رأس املال غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة
وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة ؛ أو

 .4.2حوافز ألنشطة إعادة تدوير النفايات
الرشكات التي تقوم بأنشطة تدوير النفايات ذات القيمة املضافة
العالية وتستخدم تكنولوجيا متطورة مؤهلة لحالة الريادة أو تخفيض
عىل رضيبة االستثامر .هذه األنشطة التي تشمل إعادة تدوير النفايات
الزراعية أو املنتجات الزراعية الثانوية أو إعادة تدوير املواد الكيميائية
وإنتاج لوحات أو منتجات خشبية معاد تشكيلها مؤهلة ل:
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.i

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  70%من اإليراد
املرشوع لفرتة خمس سنوات .ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية
الرأساملية غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة الريادة وخصمها
من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة .
ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة املتكبدة خالل فرتة الريادة
وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات
متتالية

؛ أو
.ii

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  60%عىل النفقات الرأساملية
املؤهلة املتكبدة خالل فرتة خمس سنوات .ميكن استبدال الخصم
مقابل  70%من اإليراد املرشوع يف كل سنة تقييم .ميكن ترحيل
أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى االستفادة
الكاملة.
يسمح للرشكات فقط بإعادة تدوير النفايات/الفضالت التي يتم
الحصول عليها يف املناطق الحرة الصناعية /ومستودعات التصنيع
املرخصة ( )FIZs/LMWsال يسمح للرشكات باسترياد الفضالت/
النفايات من الخارج.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .4.3حوافز التكنولوجيا الصديقة للبيئة
يف ميزانية  ،2014أعلنت الحكومة تقديم تخفيضات رضيبية عىل
االستثامر لرشاء أصول تكنولوجيا خرضاء وإعفاء من رضيبة الدخل عىل
استخدام خدمات وأنظمة التكنولوجيا الصديقة للبيئة لتعزيز تطوير
التكنولوجيا الصديقة للبيئة بشكل أكرب.

مرشوع تكنولوجيا صديقة للبيئة
الرشكات التي تقوم بأنشطة يف املشاريع الصديقة للبيئة مؤهلة ل:
.i

إعفاء من رضيبة الدخل لتخفيض عىل رضيبة االستثامر بنسبة
 100%عىل النفقات الرأساملية املؤهلة املتكبدة عىل مرشوع
صديق للبيئة ملدة خمس سنوات بحد أقىص أو حتى  31ديسمرب/
كانون األول  2020اعتبارا ً من تاريخ أو نفقات رأساملية مؤهلة
متكبدة .ميكن استبدال هذا الخصم مقابل  70%من اإليراد
املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد
منها لسنوات الحقة حتى االستفادة الكاملة.

تنتهي صالحية الحوافز يف  31ديسمرب /كانون األول .2020
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

خدمات صديقة للبيئة

.iii

الرشكات التي تقوم بأنشطة يف مجال الخدمات الصديقة للبيئة مؤهلة ل:

الرشكات التي تقوم مبعالجة /استعادة /إعادة تدوير النفايات يف WEP
مؤهلة ل:

.i

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%للدخل القانوين ملدة خمس
سنوات أو حتى سنة تقييم  .2020يسمح برتحيل خسائر الدخل
غري املستفاد منها بعد نهاية فرتة اإلعفاء ملدة سبع سنوات تقييم
متتالية.

تنتهي صالحية الحوافز يف  31ديسمرب /كانون األول .2020

)a

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من اإليراد املرشوع لفرتة 5
سنوات .يسمح برتحيل خسائر الدخل غري املستفاد منها بعد نهاية
فرتة اإلعفاء ملدة سبع سنوات تقييم متتالية.

)b

إعفاء من رضيبة الدخل مبا يساوي التخفيضات الرضيبية لالستثامر
ب  100%عىل النفقات الرأساملية املؤهلة التي تم تكبدها خالل
خمس سنوات من تاريخ تكبد أول نفقات رأساملية مؤهلة .ميكن
استبدال هذا الخصم مقابل  70%من اإليراد املرشوع لكل سنة
تقييم.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

 .4.4حوافز لنفايات الحدائق اإليكولوجية (.)WEP
مكان تجميع النفايات اإليكولوجي هو املكان الذي تتم فيه إعادة تدوير
النفايات واستعادتها ومعالجتها واملعتمدة من قبل السلطات املختصة.
يجب أن يشتمل املكان عىل بنية تحتية أساسية مثل الطرق والرصف
الصحي والخدمات والبناء ومرافق الستقبال وفصل النفايات ومرفق
معالجة املياه العادمة ومرافق إعادة تدوير /معالجة /اسرتداد النفايات
وبناء ملركز التدريب /التوعية.
الرشكات املدرجة املاليزية بصفة مطور أو مشغل أو مدير مؤهلة
لحوافز رضيبية كام هو موضح أداه:
.i

مطور WEP

الرشكات التي تقوم بتطوير بنية تحتية ضمن  WEPمؤهلة ل:
)a

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  70%من الدخل القانوين من سنة
تقييم  2016حتى سنة تقييم  .2025يسمح برتحيل خسائر الدخل
غري املستفاد منها بعد نهاية فرتة اإلعفاء ملدة سبع سنوات تقييم
متتالية.

الطلبات املستلمة من قبل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر من  1يناير/
كانون الثاين  2016حتى  31ديسمرب /كانون األول  2020مؤهلة ألن يتم
أخذها باالعتبار لحافز.
.ii

مدير WEP

إدارة واستدامة الرشكات واإلرشاف عىل  WEPوتسويقها لضامن
تنسيق /تنفيذ فعال وكفؤ مؤهلة ل:
)a

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  70%من الدخل القانوين من سنة
تقييم  2016حتى سنة تقييم  .2025يسمح برتحيل خسائر الدخل غري
املستفاد منها بعد نهاية فرتة اإلعفاء ملدة سبع سنوات تقييم متتالية.

الطلبات املستلمة من قبل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر من  1يناير/
كانون الثاين  2016حتى  31ديسمرب /كانون األول  2020مؤهلة ألن يتم
أخذها باالعتبار لحافز.

مشغل WEP

الطلبات املستلمة من قبل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر من  1يناير/
كانون الثاين  2016حتى  31ديسمرب /كانون األول  2020مؤهلة ألن يتم
أخذها باالعتبار لحافز.

رسعة
 .4.5التخفيضات الرأساملية امل ّ
.i

أنشطة إعادة تدوير النفايات

اعتبارا ً من سنة تقييم  ،2001تكون رشكة التصنيع التي تكبدت نفقات
رسعة عىل املصنع
لغرض أعاملها التجارية مؤهلة مبخصصات رأساملية م ّ
واآلالت والتي-:
•

تكون مستخدمة حرصياً أو خالف ذلك إلعادة التدوير النفايات ،أو

•

تكون مستخدمة ملعالجة أكرث للنفايات إىل منتجات نهائية.

الرشكة التي تفي باملعايري أعاله مؤهلة للمطالبة بالتخفيضات الرأساملية
رسعة بنسبة  20%للتخفيض التمهيدي ( )IAو 40%للتخفيض السنوي
امل ّ
()AA
يجب تقديم الطلبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.ii

معدات للحفاظ عىل جودة اإلمداد بالطاقة

لتقليل تكاليف القيام باألعامل واعتبارا ً من سنة التقييم  ،2005فإن
الرشكات التي تتكبد نفقات رأساملية عىل معدات لضامن جودة اإلمداد
بالطاقة مؤهلة لتخفيضات رأساملية مرسعة  -ملدة سنتني والتي تسمح
للرشكات بشطب النفقات الرأساملية خالل سنتني وهذا يعني خصام
مبدئياً بنسبة  20%وخصامً سنويا بنسبة .40%
املعدات املحددة من قبل وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة
والتغري املناخي هي فقط مؤهلة للتخفيض الرضيبي الرأساملية املرسعة.
يجب تقديم الطلبات إىل مجلس الدخل الوطني

حوافز الستثامرات جديدة
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.5

حوافز للبحث والتطوير

يع ّرف قانون تشجيع االستثامر  ،1986البحث والتطوير عىل أنه أي “
دراسة تجريبية منهجية واستقصائية تتضمن حداثة أو مخاطر تقنية
منفذة يف مجال العلوم أو التكنولوجيا بهدف استخدام نتائج الدراسة
إلنتاج أو تحسني مواد أو أجهزة أو منتجات أو عمليات” ولكنها ال
تشمل:

رشكة بحث وتطوير تقدم خدمات البحث والتطوير يف ماليزيا لرشكتها
املرتبطة أو أي رشكة أخرى مؤهلة لتخفيض رضيبي عىل االستثامر
بنسبة  100%عىل النفقات الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل عرش
سنوات .ميكن استبدال الخصم مقابل  70%من اإليراد املرشوع لكل سنة
تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات الحقة حتى
االستفادة الكاملة .يع ّرف قانون االستثامر  ،1986الرشكة املرتبطة بأنها
رشكة تكون  20%عىل األقل من أصول أسهمها املصدرة مملوكة (بشكل
مبارش أو غري مبارش) لرشكة أخرى .إذا اختارت رشكة البحث والتطوير
عدم االستفادة نفسها من التخفيض ،فيمكن لرشكتها املرتبطة أن تتمتع
بخصم مزدوج لدفعات لرشكة البحث والتطوير للخدمات املقدمة.

•

ضبط الجودة للمنتجات أو االختبار الروتيني للمواد أو األجهزة أو
املنتجات

•

البحث يف العلوم االجتامعية أو اإلنسامية؛

•

جمع البيانات الروتينية؛

•

الدراسات االستقصائية الفاعلة؛ و

.iii

•

بحث السوق أو ترويج املبيعات؛

•

التعديالت أو التغيريات الروتينية للمواد أو األجهزة أو العمليات
أو طرق اإلنتاج؛ أو

•

تعديالت تجميلية أو تغيريات أسلوبية للمواد أو األجهزة أو
العمليات أو طرق اإلنتاج.

ميكن للرشكة التي تقوم بعمليات بحث وتطوير يف الرشكة يف ماليزيا
لغرض عملها التجاري أن تتقدم بطلب تخفيض رضيبي عىل االستثامر
بنسبة  50%من النفقات الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل فرتة عرشة
سنوات .ميكن استبدال تخفيض عىل رضيبة االستثامر مقابل  70%من
اإليراد املرشوع يف كل سنة تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات غري
مستفاد منها حتى االستفادة الكاملة.

لتقوية أساس البحث بشكل أكرب وتطوير أكرث اندماجاً يف ماليزيا،
الرشكات التي تنفذ تصميامً وتطويرا ً ومناذجاً أولية كأنشطة مستقلة
مؤهلة أيضاً لحوافز.

 .5.1حوافز رئيسية للبحث والتطوير
.i

رشكة البحث والتطوير املتعاقدة

رشكة البحث والتطوير املتعاقدة هي رشكة تقدم خدمات البحث
والتطوير يف ماليزيا لرشكات غري مرتبطة بها .مبوجب قانون االستثامر
 ،1986تعرف الرشكة املرتبطة بأنها رشكة تكون  20%عىل األقل من
أصول أسهمها املصدرة مملوكة (بشكل مبارش أو غري مبارش) لرشكة
أخرى .رشكة البحث والتطوير املتعاقدة مؤهلة:
•

حالة الريادة بإعفاء بنسبة  100%من رضيبة الدخل للدخل
القانوين لخمس سنوات .يسمح برتحيل خسائر الريادة غري املستفاد
منها بعد نهاية فرتة الريادة ملدة سبع سنوات تقييم متتالية؛ أو

•

تخفيض عىل رضيبة االستثامر مبقدار  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل عرش سنوات .ميكن استبدال
تخفيض عىل رضيبة االستثامر مقابل  70%من اإليراد املرشوع يف
كل سنة تقييم .ميكن ترحيل أي تخفيضات رأساملية غري مستفاد
منها حتى االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
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.ii

رشكة البحث والتطوير

حوافز الستثامرات جديدة

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

البحث الداخيل

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.vi

حوافز إلعادة االستثامر يف أنشطة البحث والتطوير

رشكات البحث والتطوير املوجودة التي تقوم بإعادة االستثامر مؤهلة
لحالة الريادة أو تخفيض رضيبة االستثامر كام ييل:
)a

رشكات البحث والتطوير املتعاقدة
)i

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من
اإليراد املرشوع لفرتة خمس سنوات .يسمح برتحيل خسائر
الدخل غري املستفاد منها بعد نهاية فرتة الدخل ملدة سبع
سنوات تقييم متتالية؛ أو

)ii

تخفيض عىل رضيبة االستثامر بنسبة  100%من النفقات
الرأساملية املؤهلة اإلضافية املتكبدة خالل فرتة عرش سنوات
من تاريخ تكبد أو نفقات رأساملية مؤهلة .ميكن استبدال
الخصم مقابل  70%من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم.
ميكن ترحيل التخفيضات غري املستفاد منها حتى االستفادة
الكاملة.

)b

)c

رشكة البحث والتطوير :

•

تخفيض عىل رضيبة االستثامر بنسبة  100%من النفقات
الرأساملية املؤهلة اإلضافية املتكبدة خالل فرتة عرش سنوات من
تاريخ تكبد أو نفقات رأساملية مؤهلة .ميكن استبدال الخصم
مقابل  70%من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل
التخفيضات غري املستفاد منها حتى االستفادة الكاملة.

ميكن تجميع نفقات البحث والتطوير املعتمدة املتكبدة خالل فرتة
اإلعفاء للرشكة التي متتلك حالة الريادة وخصم هذه النفقات بعد
فرتة اإلعفاء الرضيبي.

•

سيتم أخذ اإلنفاق عىل أنشطة البحث والتطوير املنفذة خارج
البالد مبا يف ذلك تدريب املوظفني املاليزيني باالعتبار للخصم
املزدوج لكل حالة عىل حدة.

البحث والتطوير الداخيل:

يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

تخفيض عىل رضيبة االستثامر بنسبة  50%من النفقات الرأساملية
املؤهلة اإلضافية املتكبدة خالل فرتة عرش سنوات من تاريخ تكبد
أول نفقات رأساملية مؤهلة .ميكن استبدال الخصم مقابل 70%
من اإليراد املرشوع لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل التخفيضات غري
املستفاد منها حتى االستفادة الكاملة.
(انظر امللحق  :Vقامئة األنشطة واملنتجات املروجة -إلعادة
االستثامر)

.v

.ii

حوافز للباحثني لتسويق نتائج األبحاث

سيعطى الباحثون الذين يقومون بأبحاث تركز عىل خلق قيمة بإعفاء
رضيبي بنسبة  50%لخمسة سنوات عىل الدخل الذي يتلقونه من
تسويق نتائج أبحاثهم .يجب أن يكون التنفيذ مؤكدا ً من قبل وزارة
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

حوافز للتدريب

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

.6

حوافز لتسويق البحث والتطوير يف القطاع العام

 .6.1حوافز إضافية للتدريب

لتشجيع تسويق نتائج البحث والتطوير القائم عىل املوارد ملعاهد البحث
العامة ،يتم إعطاء الحوافز التالية:
)a

الرشكة التي تستثمر يف رشكتها الفرعية املنخرطة يف تسويق
نتائج البحث والتطوير مؤهلة لخصم رضيبي مسا ٍو ملبلغ
االستثامر الذي تم يف الرشكة؛ و

)b

الرشكة الفرعية التي تتعهد بتسويق نتائج البحث والتطوير
مؤهلة للحالة الرائدة مع إعفاء من رضيبة الدخل مبا نسبته
 100%من الدخل القانوين ملدة عرش سنوات .ميكن ترحيل
رأس املال غري املستفاد منه خالل فرتة الحالة الرائدة
وخصمه من إيراد ما بعد الحالة الرائدة للرشكة .يسمح
برتحيل خسائر الريادة غري املستفاد منها بعد نهاية فرتة
الريادة ملدة سبع سنوات تقييم متتالية .يخضع تسويق النتائج
غري القامئة عىل املوارد لقامئة من أنشطة /منتجات مر ّوجة
مبوجب قانون تشجيع االستثامر.1986 ،

 .5.2حوافز إضافية للبحث والتطوير
.i

خصم مزدوج للبحث والتطوير

•

ميكن للرشكة التمتع بخصم مزدوج عىل نفقاتها الرأساملية
املتكبدة عىل البحث والتطوير واملعتمدة من قبل وزير املالية.

•

الدفع الستخدام خدمات معاهد البحث املعتمدة ورشكات البحث
والتطوير املعتمدة أو رشكات البحث والتطوير املتعاقدة.

.i

العمل
خصم لتكاليف توظيف ّ

يسمح بتكاليف توظيف العامل كخصم لغرض حساب الرضيبة.
تتضمن التكاليف النفقات املتكبدة يف املشاركة يف معارض الوظائف
والدفع لوكاالت التوظيف ومسؤويل توظيف املوظفني الكبار.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.ii

خصم لتدريب ما قبل التوظيف

نفقات التدريب املتكبدة قبل بدء العمل التجاري مؤهلة لخصم فردي.
ومع ذلك ،يجب أن تثبت الرشكات أنها ستوظف متدربني.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.iii

خصم لتدريب غري املوظفني

ميكن اعتبار النفقات املتكبدة يف توفري تدريب عميل للمقيمني من غري
موظفي الرشكة مؤهلة للخصم الفردي.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.iv

خصم للمساهامت النقدية

املساهامت النقدية ملعاهد التدريب التقني أو املهني غري العاملة بشكل
رئييس للربح وتلك املؤسسة والتي تدار من قبل هيئة قانونية مؤهلة
للخصم الفردي.

حوافز الستثامرات جديدة
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يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.v

التخفيض الرضيبي عىل البناء الصناعي

الرشكات التي تتكبد نفقات عىل البناء املستخدم للتدريب الصناعي أو
التقني أو املهني ميكن أن تتقدم مبطالبة بتخفيض رضيبي سنوي خاص
عىل البناء الصناعي نسبته  10%لعرش سنوات عىل النفقات الرأساملية
املؤهلة إلنشاء أو رشاء البناء.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.vi

إعفاء رضيبي عىل املعدات التعليمية

تكون مؤسسات التدريب املعتمدة ومشاريع التدريب الداخلية وجميع
املؤسسات الخاصة للتعليم العايل مؤهلة إلعفاء من رسوم االسترياد
ورسوم االنتاج عىل جميع املعدات التعليمية مبا يف ذلك معدات املخترب
لورشات العمل واالستديوهات ومختربات اللغة.
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.vii

إعفاء رضيبي عىل مدفوعات رسوم االمتياز

مدفوعات رسوم االمتياز املدفوعة من قبل املعاهد التعليمية لغري
املقيمني (مانحي حق االمتياز) لربامج التعليم املمنوحة حق االمتياز
واملعتمدة من قبل وزارة التعليم مؤهلة لإلعفاء الرضيبي.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

 .viiiخصم مزدوج للتدريب املعتمد
الرشكات الصناعية وغري الصناعيةالتي ال تساهم يف صندوق تنمية
املوارد البرشية ( )HRDFمؤهلة للخصم املزدوج عىل النفقات املتكبدة
للتدريب املعتمد.
 )aيسمح للرشكات الصناعية باملطالبة بنفقات تدريب قبل أو
بعد بدء العمل التجاري.
• النفقات املتكبدة يف تدريب موظفيها لغرض تحديث
وتطوير حرف املوظفني واملهارات اإلرشافية والتقنية أو
زيادة إنتاجية أو نوعية منتجاتها مبوجب برنامج التدريب
املعتمد من قبل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر أو
برنامج التدريب التي تجريها معاهد التدريب.
)b

الرشكات غري الصناعية
• النفقات املتكبدة يف تدريب موظفيها مبوجب برنامج
التدريب املعتمد من قبل وزارة املالية أو اي وكالة
معينة من قبل وزارة املالية أو برنامج التدريب الذي يتم
إجراؤه من قبل معهد تدريبي.

فيام يتعلق بأعامل تشغيل الفنادق والجوالت السياحية ،يجب اعتامد
الربامج التدريبية الداخلية أو التي يتم عقدها يف معاهد تدريب
معتمدة لتحديث مستوى املهارة والحرفية يف مجال السياحة من قبل
وزارة السياحة أو برنامج التدريب الذي تم إجراؤه من قبل معهد
تدريب.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.ix

صندوق تنمية املوارد البرشية ()HRDF

يرجى الرجوع إىل الفصل  5حول القوة العاملة للصناعة
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
.x

حافز رضيبي لربنامج التدريب الداخيل املنظم

يتم منح خصم مزدوج عىل النفقات املتكبدة من قبل الرشكات التي
تنفذ الربنامج التدريبي املنظم املعتمدة من قبل مؤسسة املواهب
املاليزية ،بريهاد .من بني املعايري املؤهلة لهذا الربنامج ما ييل:
)a

الربنامج التدريبي ملتدربني /طالب ماليزيني يكملون برنامجاً
دراسياً ملرحلة البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلها من الشهادات
املهنية بدوام كامل يف معهد محيل للتعليم العايل.

)b

الربنامج التدريبي هو ملدة  10أسابيع عىل األقل مبخصصات شهرية
ال تقل عن  500رينغت ماليزي.

يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
الحافز معمول به لسنة التقييم  2012حتى .2019
.7

حوافز ملشاريع الخدمات املعتمدة

مشاريع الخدمات املعتمدة أو املشاريع يف قطاعات النقل واالتصاالت
والخدمات الفرعية املعتمدة من قبل وزير املالية مؤهلة للحوافز
الرضيبية التالية:

 .7.1حوافز رئيسية ملشاريع الخدمات املعتمدة
.i

إعفاء مبوجب الفقرة  127من رضيبة الدخل 1967

مبوجب الفقرة  127من رضيبة الدخل  ،1967فيمكن للرشكات التي
تقوم مبشاريع خدمات معتمدة التقديم إلعفاء من رضيبة الدخل بنسبة
 70%من دخلها القانوين ملدة خمس سنوات .الرشكات التي تتوىل تنفيذ
مشاريع الخدمات املعتمدة ذات األهمية الوطنية واالسرتاتيجية مؤهلة
إلعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%من دخلها القانوين ملدة 10
سنوات.
يجب تقديم الطلبات إىل وزارة املالية.
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.ii

تخفيض رضيبي عىل االستثامر مبوجب الجدول  7ب
من قانون رضيبة الدخل 1967

التخفيض الرضيبي عىل االستثامر مبوجب الجدول  7ب من قانون
رضيبة الدخل  1967هو بديل عن الحافز املقدم مبوجب الفقرة .127
مبوجب التخفيض الرضيبي عىل االستثامر ،فإن الرشكات التي تتوىل
تنفيذ مشاريع خدمات معتمدة مؤهلة لتخفيض رضيبي مقداره 60%
عىل النفقات الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات من تاريخ
أول نفقات رأساملية متكبدة .ميكن استبدال التخفيض مقابل  70%من
الدخل القانوين وميكن ترحيل أي تخفيضات غري مستفاد منها لسنوات
الحقة حتى االستفادة الكاملة.
الرشكات التي تتوىل تنفيذ مشاريع خدمات معتمدة ذات أهمية
وطنية واسرتاتيجية مؤهلة لتخفيض رضيبي نسبته  100%عىل النفقات
الرأساملية املؤهلة املتكبدة خالل خمس سنوات .ميكن استبدال هذا
التخفيض مقابل  100%من الدخل القانوين.
يجب تقديم الطلبات إىل وزارة املالية.

 .7.2حوافز إضافية ملشاريع الخدمات املعتمدة
إعفاء من رسوم الواردات ورضيبة املبيعات ورسوم االنتاج عىل املواد
الخام واملكونات واآلالت واملعدات وقطع الغيار واملستهلكات.
ميكن للرشكات التي تقدم خدمات يف قطاعات النقل واالتصاالت
ومحطات توليد الطاقة ومشغيل املرافئ أن تتقدم إلعفاء من رسوم
الواردات ورضيبة املبيعات عىل قطع الغيار واملستهلكات التي ال يتم
إنتاجها محلياً.

.9

 .9.1حوافز ل رشاء معدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ()ICT
رسعة
التخفيضات الرأساملية امل ّ
اعتبارا ً من سنة تقييم  2009إىل سنة تقييم  ،2015فإن الشخص املقيم
يف ماليزيا مؤهل للتخفيضات الرضيبية الرأساملية املرسعة فيام يخص
النفقات الرأساملية املتكبدة عىل أساس فرتة لسنة تقييم لرشاء أية
معدات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات مستخدمة لغرض تجاري.
يتم إعطاء التخفيضات الرضيبية الرأساملية املرسعة مبا نسبته 20%
للتخفيض األوىل و 80%للتخفيض السنوي .وهذا يعني أن النفقات الرأس
مالية املؤهلة مشطوبة لسنة واحدة.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

 .10حوافز للمناطق األقل منواً
رشكة الخدمات /التصنيع القامئة والتي توسع أعاملها يف املناطق األقل
منوا ً أو رشكة الخدمات /التصنيع املؤسسة حديثاً مؤهلة ل:
.i

يجب تقديم الطلبات أعاله إىل وزارة املالية.
.8

حوافز للشحن و قطاع النقل

•

•

يعفى دخل أي شخص ناتج عن مامرسة عمل عىل منت “سفينة
ماليزية” من الرضائب.

•

الدخل املستلم من قبل غري املقيمني والناتج عن تأجري حاويات
 ISOلرشكات شحن بحري ماليزية معفى أيضاَ من رضيبة الدخل

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة  100%حتى خمسة عرش سنة
تقييم ( )5+5+5تبدأ من السنة األوىل للتقييم التي تنتج فيها
الرشكة دخالً قانونياً .ميكن ترحيل اإلعفاءات الرضيبية عىل رأس
املال غري املستفاد منها واملتحملة خالل فرتة اإلعفاء وميكن خصمها
من دخل ما بعد اإلعفاء للرشكة .ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة
خالل فرتة اإلعفاء وخصمها ملدة سبع سنوات متتالية؛
أو؛
إعفاء من رضيبة الدخل مسا ٍو ل 100%من النفقات الرأساملية
املؤهلة (تخفيض رضيبة االستثامر) املتكبدة خالل فرتة عرش
سنوات .ميكن استبدال الخصم مقابل  100%من اإليراد املرشوع
لكل سنة تقييم .ميكن ترحيل التخفيضات غري املستفاد منها حتى
االستفادة الكاملة.

 .8.1حوافز رضيبية للسفن املاليزية
دخل رشكة الشحن الناتج عن تشغيل سفن ماليزية معفى من
الرضيبة بنسبة  70%من سنة تقييم  .2012تنطبق هذه الحوافز عىل
املقيمني فقط .تع ّرف “السفينة املاليزية” بأنها السفينة التي تبحر
واملسجلة كذلك مبوجب قانون السفن التجارية  1952وتعديالته،
غري العبارة أوالبارجة أو املركب البخاري أو سفينة التزويد أو قارب
الطاقم أو الحفارة أو قارب الصيد أو اي سفن مشابهة.

حوافز للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

.ii

إعفاء من رسوم الطوابع عىل نقل ملكية أو تأجري أرض أو بناء
مستخدمة للتطوير فيام يتعلق بأنشطة تصنيع وخدمات؛

.iii

وقف اإلعفاء الرضيبي عىل رسوم املشورة التقنية أو الخدمات
أو رسوم االمتياز فيام يخص أنشطة التصنيع والخدمات حتى 31
ديسمرب /كانون األول 2020؛

.iv

إعفاء من رسوم الواردات عىل املواد الخام واملكونات غري املنتجة
محليا واملستخدمة بشكل مبارش يف تصنيع املنتجات النهائية مبا
يخضع للسياسة واإلرشادات واإلجراءات السائدة؛

يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
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.v

إعفاء من رسوم الواردات عىل االالت واملعدات غري املنتجة محلياً
واملستخدمة بشكل مبارش يف أنشطة لقطاع خدمات مختارة مبا
يخضع للسياسة واإلرشادات واإلجراءات السائدة.

الحوافز فعالة للطلبات املستلمة من قبل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر
من  1يناير /كانون الثاين  2015حتى  31ديسمرب /كانون األول .2020

 .11حوافز أخرى
يغطي هذا القسم حوافز أخرى غري مذكورة يف أي مكان آخر وميكن
تطبيقها عىل القطاعات التالية :الصناعة؛ الزراعة؛ الصناعات الفضائية؛
السياحة؛ وإدارة البيئة والبحث والتطوير والتدريب واملعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت .مشاريع الخدمات املعتمدة والخدمات املتعلقة
بالتصنيع

 .11.1التخفيض الرضيبي عىل البناء الصناعي
مينح التخفيض الرضيبي عىل البناء الصناعي للرشكات التي تتكبد نفقات
رأساملية عىل إنشاء أو رشاء بناء يستخدم ألغراض خاصة مبا يف ذلك:
•

التصنيع والزراعة واملناجم ومرافق البنية التحتية والبحث
ومشاريع الحدمة املعتمدة والفنادق املسجلة لدى وزارة السياحة.

•

التدريب الصناعي أو التقني أو املهني أو املدارس أو املعاهد
التعليمية أو الحضانات املعتمدة من قبل وزير التعليم أو أي
سلطة مختصة.

يطلق مصطلح املستثمر املالئيك عىل املستثمر الذي يستثمر يف رشكة
مرشوع مشرتك يف متويل رأس مال االستثامر األسايس ومتويل املرحلة
املبكرة مؤهل للمطالية بخصم قيمة االستثامر الكلية .ولجذب املزيد
من املستثمرين املالئكيني لتوفري متويل لرشكات املشاريع املشرتكة ،فإنه
واعتبارا ً من  1يناير /كانون الثاين  ،2013فإن االستثامر الكيل من قبل
مستثمر مالئيك مسموح كخصم مقابل جميع الدخل.
يرسي هذا عىل الطلبات املستلمة قبل  1يناير /كانون الثاين  2013حتى
 31ديسمرب /كانون األول  2020من قبل وزارة املالية.

 .11.5حوافز رضيبية لتفكيك وإزالة األصول
تفكيك وإزالة األصول والتي تشمل املصنع واآلالت إضافة استعادة
املوقع الذي يقع فيه األصل غري مؤهل للخصم مبوجب الجدول  ،3قانون
رضيبة الدخل  ،1967حيث ال تعترب هذه النفقات تكلفة أصول .من
ناحية أخرى ،تنص معايري اإلبالغ املالية  )FRS 116( 116عىل أن تكلفة
األصل تشمل التكلفة املقدرة املطلوب تكبدها املتعلقة بااللتزام لتفكيك
وإزالة األصل والستعادة املوقع الذي يقع فيه األصل.
ولذا ،فإن تنسيق معالجة الرضيبة مبوجب قانون رضيبة الدخل  ،1967و
 ،FRS 116يتم إدخال أحكام خاصة يف الجدول  ،3قانون رضيبة الدخل
 1967لتوفري تحقيق التوازن للمخصصات* عىل تكلفة تفكيك وإزالة
األصول مبا يف ذلك املصنع واآلالت إضافة إىل استعادة املوقع الذي يقع
فيه األصل.

• مراكز رعاية األطفال الخاصة املسجلة لدى دائرة الرعاية
االجتامعية.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
*يحدد تحقيق التوازن يف املخصصات عن طريق إضافة تكلفة تفكيك
وإزالة املصنع واآلالت إضافة إىل استعادة املوقع لتحقيق التوازن
للنفقات عىل املصنع واآلالت يف وقت الترصف يف األصول.

 .11.2التخفيضات الرضيبية عىل البناء الصناعي للبناء يف
حالة  MSCماليزيا

 .11.6حافز الكتساب حقوق امللكية

لتشجيع البناء يف سايربجايا لالستخدام من قبل رشكات حالة MSC
ماليزيا ،سيتم إعطاء تخفيضات الرضيبية عىل البناء الصناعي ملدة 10
سنوات ملاليك البنايات الجديدة املشغولة من قبل رشكات حالة MSC
ماليزيا يف سايربجايا .تشمل مثل هذه األبنية األبنية املكتملة والتي مل
يتم إشغالها بعد من قبل رشكات ذات حالة  MSCماليزيا.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

 .11.3خصومات لرسوم التدقيق
لتقديم تكلفة القيام باألعامل وتعزيز امتثال الرشكات تعترب النفقات
املتكبدة عىل رسوم التدقيق من قبل الرشكات نفقات مسموح بها
للخصم يف حساب رضيبة الدخل.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
28

 .11.4حوافز رضيبية للمستثمر املالئيك

حوافز الستثامرات جديدة

رشكات الصناعة ( 70%عىل األقل مملوكة من قبل مواطنني ماليزيني)
والتي تتكبد تكاليف يف االستحواذ عىل حقوق امللكية الفكرية مثل
براءات االخرتاع والتصميم الصناعي أو عالمات تجارية ممنوحة أو
مسجلة مبوجب القوانني املكتوبة ذات الصلة.
تكلفة االستحواذ عىل حقوق امللكية مبا يف ذلك رسوم استشارية والرسوم
القانونية ورسوم الطوابع املتكبدة وال تشمل أي مبالغ امتياز.
خصم مبلغ سنوي يساوي  20%عىل مدى خمس سنوات للتكلفة
املتكبدة لالستحواذ عىل حقوق امللكية.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

 .11.7الصناعات املرتبطة بالتعرفة
.i

إعفاء من رسوم االست رياد عىل املواد الخام /املكونات

إعفاء كامل من رسوم االسترياد ميكن أخذها باالعتبار للمواد الخام/
املكونات بغض النظر فيام إذا كانت املنتجات النهائية مخصصة للتصدير
أو للسوق املحيل.
عندما تكون املنتجات النهائية مخصصة لسوق التصدير ،يتم عادة منح
إعفاء كامل عىل رسوم الواردات /املكونات رشيطة أال تكون املواد
الخام /املكونات منتجة محلياً أو إذا كانت منتجة محلياً ال تكون مقبولة
من حيث الجودة أو السعر.
عندما تكون املنتجات النهائية مخصصة للسوق املحيل ،فإنه يتم أخذ
االعتبار لإلعفاء الكامل من رسوم االسترياد عىل املواد الخام /املكونات
غري املنتجة محلياً ميكن أخذ اإلعفاء الكامل باالعتبار إذا كانت املنتجات
النهائية مصنوعة من مواد خام /مكونات خاضعة للرسوم الجمركية غري
خاضعة ألية رسوم جمركية أخرى.
الفنادق واملشاريع السياحية مؤهلة لإلعفاء الكامل من رسوم االسترياد
عىل مواد مستوردة محددة.
يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.ii

آلية اإلق رار الذايت لإلعفاء من رسوم االست رياد /أو
رضيبة املبيعات عىل اآلالت أو املعدات أو قطع الغيار
أو املستهلكات من خالل ق رار الرسوم الجمركية
(اإلعفاء)  2013وق رار رضيبة املبيعات (اإلعفاء) .2013

ميكن للرشكات املص ّنعة يف املناطق الجمركية الرئيسية ( )PCAاالستفادة
من هذه التسهيالت عن طريق املطالبة باإلعفاء عىل رسوم االسترياد /أو
رضيبة املبيعات عىل اآلالت واملعدات وقطع الغيار واملستهلكات مبوجب
هذه القرارات عن طريق عملية اإلقرار الذايت.
مبوجب آلية اإلقرار الذايت الجديدة هذه ،فإنه يطلب من الرشكة تقديم
خطاب تأكيد صادر عن الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر جنباً إىل جنب
مع قامئة اآلالت واملعدات وقطع الغيار واملستهلكات املراد استريادها أو
رشاؤها للجامرك للسامح للمطالبة باإلعفاء .ستكون الرشكات قادرة عىل
الحصول عىل ترصيح خالل فرتة أسبوعني ( )2اعتبارا ً من تاريخ التقديم
الكامل املستلم من قبل الجامرك.
قبل إدخال هذه اآللية الجديد ،كان يلزم تقديم طلب للهيئة املاليزية
لتطوير االستثامر لإلعفاء من الرسوم الجمركية /أو رضيبة املبيعات
عىل اآلالت واملعدات وقطع الغيار واملستهلكات مبوجب أحكام الفقرة
 ،)2( 14من قانون الجامرك  ،1967و/أو الفقرة  ،10قانون رضيبة
املبيعات  1972مام يأخذ مدة أربع ( )4أسابيع من تاريخ إمتام املعلومات
املستلمة.

دخل تطبيق قرار الرسوم الجمركية (اإلعفاء)  2013وقرار رضيبة
املبيعات (اإلعفاء)  2013حيز التنفيذ اعتبارا ً من  2مايو /أيار .2014
املجاالت الرئيسية لإلعفاءات للرشكات املص ّنعة يف مناطق الجامرك
الرئيسية:
)a

إعفاء من رسوم االسترياد عىل االالت واملعدات باستثناء قطع
الغيار واملستهلكات املستوردة أو املشرتاة من مستودع تصنيع
مرخص ،أو مستودع جمركية أو منطقة حرة مبوجب البند 115
من قانون الرسوم الجمركية (اإلعفاء) 2013؛

)b

إعفاء من رسوم املبيعات عىل االالت واملعدات وقطع الغيار
واملستهلكات املستوردة أو املشرتاة من مستودع تصنيع مرخص،
أو مستودع جمركية أو منطقة حرة مبوجب البند  106من قانون
رضيبة املبيعات (اإلعفاء) 2013؛ و

)c

إعفاء من رضيبة املبيعات عىل اآلالت واملعدات وقطع الغيار
واملستهلكات املشرتاة من قبل الرشكة املص ّنعة (املرخصة مبوجب
قانون رضيبة املبيعات )1972 ،مبوجب البند  106قانون رضيبة
املبيعات (اإلعفاء) .2013

يجب تقديم الطلب قبل استرياد أو رشاء االالت واملعدات وقطع الغيار
واملستهلكات .وبالتايل فإن الرشكات تنصح بأخذ املدة املحتاجة لكامل
العملية باالعتبار للمطالبة باإلعفاء .هذه اآللية الجديدة بإقرار ذايت
وبيئة تنظيمية ذاتية وتدابري توفري الوقت ستكون قادرة عىل تقليل
تكاليف القيام باألعامل دون رضورة الحصول عىل تسهيالت ضامن بنكية
للتخليص عىل البضائع.
توفر الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر طلبات إلكرتونية لطلب آلية
اإلقرار الذايت لإلعفاء الرضيبي .سيكون املستخدمون بوجود هذا التسهيل
قادرين عىل استخدام شهادة تعبئة الطلب اإللكرتونية ( من )LHDN
أو تحميل الشهادة الرقمية من الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر لتوقيع
منوذج الطلب إلكرتونياً قبل تقدميه إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
.iii

إعفاء من رسوم االست رياد لالستعانة مبصادر خارجية
ألنشطة التصنيع

لتقليل تكلفة القيام باألعامل وتعزيز التنافسية ،فإن ماليك العالمات
التجارية املاليزية مبلكية مساوية ل 60%من الحصص عىل األقل الذين
يقومون باالستعانة مبصادر خارجية للتصنيع مؤهلون ل:
)a

إعفاءات من رسوم االسترياد عىل املواد الخام واملكونات
املستخدمة يف تصنيع املنتجات النهائية من قبل رشكاتهم املص ّنعة
املتعاقدة محلياً أو خارجياً.

)b

إعفاءات عىل الرسوم الجمركية ورضيبة املبيعات عىل املنتجات شبه
النهائية من رشكاتهم املص ّنعة املتعاقدة خارجياً ليتم استخدامها من
قبل رشكاتهم املص ّنعة محلياً لتصنيع املنتجات النهائية.

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
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.iv

إعفاء من رضيبة املبيعات والرسوم الجمركية ألنشطة
الصيانة والتصليح واإلصالح الكامل.

إعفاء من رضيبة املبيعات عىل أنشطة الصيانة والتصليح واإلصالح
الشامل
مبوجب الجدول أ ،قانون رضيبة املبيعات (األشخاص معفون من دفع
الرضيبة) (التعديل) (رقم  ،2018 )2فإن رشكة الصيانة والتصليح
واإلصالح الشامل للصناعات الفضائية املسجلة يف ماليزيا مسموح لها
بالتقدم مبطالبة إلعفاء من رضيبة املبيعات عىل:
)a

اآلالت واملعدات واألدوات املتخصصة مبوجب البند  33أ

)b

قطع الغيار واملكونات واملواد والبضائع املستهلكة مبوجب البند
 33ب.

املستخدمة بشكل مبارش يف أنشطة الصيانة والتصليح واإلصالح الشامل
يف ماليزيا.
يتطلب الطلب املقدم من خالل عملية اإلقرار الذايت من الرشكة أن
تتقدم بخطاب تأكيد من الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر قبل االسترياد
والرشاء .ومن ثم ستقدم الرشكة خطاب تأكيد صادر عن الهيئة املاليزية
لتطوير االستثامر وقامئة باآلالت واملعدات واألدوات املتخصصة وقطع
الغيار واملكونات واملواد والبضائع املستهلكة املخصصة لدائرة الجامرك
املاليزية امللكية لإلعفاء من رضيبة املبيعات.
يجب تقديم طلب لخطاب تأكيد للهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
يجب تقديم طلب لإلعفاء من رضيبة املبيعات عرب املوقع اإللكرتوين
https://mysst.customs.gov.my
إعفاء من رسوم االسترياد ألنشطة الصيانة والتصليح واإلصالح الشامل
رشكة الصيانة والتصليح واإلصالح الشامل يف ماليزيا مؤهلة لإلعفاء من
رسوم االسترياد عىل اآلالت واملعدات واألدوات املتخصصة وقطع الغيار
واملكونات واملواد والبضائع املستهلكة املتخصصة.
يجب تقديم طلب إلعفاء من رسوم االسترياد إىل وزارة املالية.
.v

خصم مزدوج عىل رسوم الشحن

الرشكات املصنعة التي تشحن بضائعها من صباح أو ساراواك إىل أي
ميناء يف شبه الجزيرة املاليزية مؤهلة للخصم املزدوج عىل رسوم
الشحن.
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.vi

خصم مزدوج عىل ترويج أسامء العالمات التجارية
املاليزية

لرتويج أسامء العالمات التجارية املاليزية للرشكة اململوكة بنسبة 70%
ملاليزيني واملسجلة كملك لعالمة تجارية ماليزية أو رشكة مرتبطة
مملوكة بأكرث من  50%من قبل مالك مسجل السم العالمات التجارية
املاليزية والتي تتحمل نفقات رأساملية عىل اإلعالنات بضائع اسم
العالمات التجارية.
)a

يجب أن تكون الرشكة مملوكة أكرث من  50%من قبل املالك
املسجل السم العالمة التجارية املاليزية؛

)b

ميكن املطالبة بالخصم فقط من قبل رشكة واحدة يف سنة التقييم و

)c

املنتجات التي تفي مبعيار جودة التصدير

يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

 .11.8التربعات للحامية البيئية
تربعات ملنظامت معتمدة حرصياً لحامية والحفاظ عىل البيئة مؤهلة
للخصم الفردي
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.

 .11.9حوافز سكنات املوظفني
املباين املستخدمة للموظفني لغرض السكن املعييش يف عمليات التصنيع
أو مرشوع خدمة معتمدة أو أعامل الفنادق أو السياحة مؤهلة لتخفيض
رضيبي خاص عىل املباين الصناعية بنسبة  10%من النفقات املتكبدة
 10%عىل إنشاء /رشاء البناء ملدة  10سنوات.
يجب تقديم املطالبات إىل مجلس الدخل الوطني.
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الفصل 3

فرض الرضائب

.1

فرض ال رضائب يف ماليزيا

يخضع دخل أي شخص مبا يف ذلك الرشكات والناشئ عن أو املستمد من
ماليزيا أو املستلم يف ماليزيا من خارج ماليزيا لرضيبة دخل.
من ناحية أخرى ،فإن الدخل املستلم يف ماليزيا من قبل أي شخص غري
الرشكة املقيمة والذي يزاول نشاطاً مرصفياً أو نشاط تأمني أو نقل
بحري أو جوي لسنة تقييم وهذا الدخل ناتج عن موارد أخرى خارج
ماليزيا فهو معفى من الرضيبة.
ولتحديث وتبسيط نظام إدارة الرضيبة ،تم تطبيق نظام التقييم الذايت
للرشكات واملنشآت وحيدة امللكية والتحالفات واملؤسسات التعاونية
واملجموعات العاملة بأجر وتقييم رضيبة الدخل يعتمد عىل أساس السنة
الحالية.
.2

أصناف الدخل الذي تفرض الرضائب عىل أساسه

الدخل الذي تقتطع منه الرضيبة هو الدخل املتعلق:

.3

رضيبة الرشكات

يتم تقييم الرشكة سواء كانت رشكة مقيمة أم غري مقيمة عىل حسب
الدخل املستحق يف أو املستمد من ماليزيا .الدخل املستمد من مصادر
خارج ماليزيا واملحول من قبل رشكة مقيمة هو دخل معفى من الرضيبة
باستثناء الحاالت املرصفية وحاالت أعامل التأمني وأنشطة النقل الجوي
والبحري .تعترب الرشكة رشكة مقيمة يف ماليزيا إذا كان التحكم وإدارة
شؤونها يتم مامرسته يف ماليزيا.
اعتبارا ً من سنة تقييم  ،2016فإن معدل رضيبة الرشكات هو .24%
يطبق هذا املعدل عىل الكيانات التالية:
.i

هيئة ائتامنية

.ii

منفذ وصية لفرد مقيم خارج ماليزيا يف وقت وفاته؛

.iii

حارس قضايئ معني من قبل املحكمة؛

.iv

رشكة محدودة املسؤولية غري الرشكة محدودة املسؤولية التي
تنطبق عليها الفقرة  2د.

الرشكات املقيمة والرشكات محدودة املسؤولية مبساهمة رأس املال/
رأس املال املدفوع قيمته  2.5مليون رينغت ماليزي وأقل يف البداية عىل
فرتة األساس لسنة التقييم سيتم فرض رضيبة عليها باملعدالت اآلتية:

.i

املكتسبات أو األرباح املتأتية من عمل تجاري مام َر ٍس لفرتة زمنية
معينة؛

عىل أول  500,000رينغت ماليزي من الدخل الخاضع للرضيبة17% -

.ii

املكتسبات أو األرباح من وظيفة (رواتب ،مكافآت ،الخ)....؛

عىل الدخل املتبقي الخاضع للرضيبة 24% -

.iii

أرباح األسهم أو الفوائد أو الخصومات؛

.iv

اإليجارات أو عوائد امللكية أو األقساط

.v

التفاعدات أو املرتبات السنوية أو الدفعات الدورية

الشخص الذي يزاول عمليات متهيدية نفطية يخضع لرضيبة دخل نفطية
مقدارها  .38%اعتبارا ً من سنة تقييم  ،2010فإن نظام التقييم املتعلق
بالدخل املستمد من رشكات النفط التمهيدية مبوجب قانون النفط (رضيبة
الدخل)  1967قد تغري لنظام تقييم السنة الحايل ونظام التقييم الذايت.

.vi

املكتسبات أو األرباح األخرى ذات الطبيعة املشابهة للدخل.

الدخل الخاضع لالقتطاع يتم الوصول إليه بعد تعديل النفقات املتكبدة
املسموح بها يف إنتاج الدخل واإلعفاءات والحوافز الرضيبية الرأساملية
حيثام ينطبق ذلك .تسمح الفقرة  34من قانون رضيبة الدخل لعام
 1967بأحكام خاصة للديون املتعرثة أو املشكوك يف سدادها .من
ناحية أخرى ،ال يسمح باالقتطاع عىل االستهالك الدفرتي بالرغم من
منح إعفاءات رضيبية رأساملية .ميكن ترحيل الخسارات التجارية غري
املستفاد منها لسبع سنوات متتالية فقط وسيتم تجاهل أي رصيد غري
مستفاد منه والذي مل يتم اقتطاعه يف نهاية تلك الفرتة

اقتطاع مبلغ الزكاة املقدم من قبل رشكة معينة ،أو جمعية تعاونية أو هيئة
ائتامنية يجب أال يتجاوز  2.5%من دخلها الرتاكمي يف سنة التقييم املعنية.
االقتطاعات مسموحة للمساهامت املقدمة ل:
.i

الحكومة ،أو حكومة الوالية أو السلطات املحلية؛ أو

.ii

املؤسسات أو املنظامت املعتمدة من قبل املدير العام ملجلس
الدخل الوطني؛ أو

.iii

األنشطة الرياضية املعتمدة من قبل وزير املالية أو مفوض
الرياضات ،أو

 .ivمرشوع مصلحة وطنية معتمد من وزير املالية.
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يجب أال تتجاوز املساهامت املتعلقة ب  ii،iii، ivب 10%من الدخل
اإلجاميل للرشكة فيام يخص سنة التقييم اعتبارا ً من سنة تقييم .2009
.4

رضيبة الدخل الشخيص

رقم.
9.

وتقع املسؤولية عىل جميع األفراد لدفع الرضيبة عىل الدخل املستحق
يف ماليزيا أو املستمد منها .يعتمد معدل الرضيبة عىل حالة إقامة الفرد
والذي يتم تحديد مبدة إقامته يف البلد كام هو منصوص عليه مبوجب
الفقرة  7من قانون رضيبة الدخل  .1967وبشكل عام ،فإن أي فرد
يقيم يف ماليزيا مدة  182يوماً عىل األقل يف السنة التقوميية يعترب مقيم
رضيبة.

10.

11.

12.

 .4.1الفرد املقيم
يتم فرض رضيبة عىل الفرد املقيم عىل دخله الخاضع للرضيبة بعد خصم
اإلعفاءات الرضيبية الشخصية مبعدل تدريجي من  0%إىل  28%اعتبارا ً
من سنة تقييم 2016

أنواع اإلعفاءات الشخصية

سنةتقييم2019
(رينغتماليزي)

1.

املعيل والعائل

9,000

2.

النفقات الطبية لآلباء

( 5,000محدود)

3.

معدات الدعم األساسية

( 6,000محدود)

4.

اإلفراد ذوي االحتياجات الخاصة

6,000

5.

الرسوم الدراسية (للفرد)

( 7,000محدود)

6.

النفقات الطبية لألمراض الخطرية

( 6,000محدود)

7.

الفحص الطبي الشامل

( 500محدود)

8.

منط الحياة:
 .iرشاء الكتب ،املجالت العلمية،
املجالت واملنشورات؛
 .iiرشاء الحواسيب الشخصية
والهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية؛
 .iiiرشاء املعدات الرياضية
لألنشطة الرياضية؛ و
 .ivرسوم االشرتاك للنطاق العريض
املسجل باسم الفرد

 2,500رينغت
ماليزي (محدود)

رقم.
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صايف التوفري يف نظام SSPN

 8000رينغت
ماليزي (محدود)

زوج /زوجة /دفع النفقة

 4,000رينغت
ماليزي (محدود)

الزوج /الزوجة املعاق /املعاقة

 3,500رينغت
ماليزي

إعانة الطفل العادي

 2,000رينغت
ماليزي (محدود)

13.

كل طفل غري متزوج ويبلغ من
العمر  18عاماً فأكرث ويتلقى تعليامً
بدوام كامل (مستوى  ،Aشهادة،
دروس تحضريية أو شهادة الثانوية
العامة).

14.

كل طفل غري متزوج  18سنة فأكرث
ويكون:
( )iيتلقى تعليامً إضافياً يف ماليزيا
قي يخص منح شهادة دبلوم أو
أعىل (باستثناء شهادة الثانوية
العامة /الدروس التحضريية).

 .4.1.1اإلعانة الشخصية
يتم حساب الدخل الشخيص الخاضع للرضيبي للفرد املقيم عن طريق
خصم اإلعفاءات الشخصية من مجموع الدخل .يتوفر نوعان من
اإلعفاءات وهي:

أنواع اإلعفاءات الشخصية

سنةتقييم2019
(رينغتماليزي)

 2,000رينغت
ماليزي (محدود)

 8000رينغت
ماليزي (محدود)

( )iiيتلقى تعليامً إضافياً خارج
ماليزيا فيام يخص منح درجة أو
ما يعادلها (مبا يف ذلك املاجستري أو
الدكتوراه).
( )iiiيجب اعتامد مؤسسات التعليم
واإلرشاد من قبل السلطة الحكومية
املعنية؛
15.

الطفل املعاق
إعفاء إضايف بقيمة  6000رينغت
ماليزي لكل طفل معاق يبلغ
من العمر  18عاماً فأكرث وغري
متزوج ويكمل شهادة الدبلوم أو
مؤهالً أعىل يف ماليزيا أو درجة
البكالوريوس أو أعىل خارج ماليزيا
يف مؤسسة تعليم عا ٍل خارج ماليزيا
وتكون هذه املؤسسة معتمدة من
قبل السلطات الحكومية املختصة.

 6,000رينغت
ماليزي (محدود)

رقم.

أنواع اإلعفاءات الشخصية

16.

التأمني عىل الحياة وصندوق ادخار
املوظفني

سنةتقييم2019
(رينغتماليزي)
التأمني عىل الحياة:
 3000رينغت
ماليزي (محدود)
صندوق ادخار
املوظفني4000 :
رينغت ماليزي
(محدود)
موظفو الخدمة
املدنية الذين
اختاروا خطة
تقاعد املعاشات:
 7000رينغت
ماليزي (محدود)

17.

مساهامت يف خط التقاعد الخاصة
املعتمدة من قبل هيئة األوراق
املالية واالستحقاق السنوي املؤجل

( 3,000محدود)

18.

قسط التأمني للتعليم أو املنافع
الطبية

( 3,000محدود)

.4.1.2.

تخفيضات رضيبة الدخل للفرد املقيم للدخل الخاضع للرضيبة
األقل من  35,000رينغت ماليزي.

الفرد بدخل خاضع للرضيبة ال يتجاوز  35000رينغت ماليزي يتمتع
بتخفيض قدره  400رينغت ماليزي اعتبارا ً من سنة تقييم  .2009وعندما
تكون الزوجة غري عاملة أو تم تقييم دخل الزوجة بشكل مشرتك ،فإننها
تتمتع أيضاً بتخفيض إضايف قدره  400رينغت ماليزي .وباملثل فإن
الزوجة التي يتم تقييمها بشكل منفصل ستتمتع أيضاً بتخفيض قدره
 400رينغت ماليزي رشيطة أن ال يتجاوز دخلها الخاضع للرضيبة 35000
رينغت ماليزي.

التخفيض الرضيبي

a

تقييم منفصل
زوجة
زوج

400
400

b

تقييم مدمج
زوجة
زوج

400
400

املجموع

800

التقييم عندما ال يكون للزوج أو
الزوجة أي دخل إجاميل
الزوجة
الزوج

400
400

املجموع

800

c

.ii

تخفيضات رضيبية أخرى

رقم.

التخفيض الرضيبي

يتم تخفيض الرضيبة املقتطعة عىل الفرد املقيم بطريقة إحدى
التخفيضات التالية:
.i

رقم.

سنةتقييم2009
ومابعدها
(رينغتماليزي)

التخفيض الرضيبي

سنةتقييم(رينغتماليزي)

زكاة /فطرة

مبا يخضع للحد األقىص
للرضيبة املقتطعة

 .4.2.الفرد غري املقيم

اعتبارا ً من سنة تقييم  ،2016يكون الفرد غري املقيم مسؤوالً عن دفع
رضيبة مبعدل  28%دون أي إعفاءات رضيبية.

.5

الرضيبة املقتطعة

يخضع األفراد غري املقيمني لرضيبة مقتطعة نهائية:
 10%عىل أصناف الدخل مثل:
.i

فيام يخص الخدمات املقدمة من قبل الشخص أو موظفه فيام
يتعلق باستخدام امللكية أو الحقوق أو إنشاء أو تشغيل أي معمل
أو آالت أو أجهزة أخرى.

.ii

فيام يخص أي نصيحة يتم إعطاؤها أو مساعدة أو خدمة يتم
تقدميها فيام يتعلق بإدارة أي مشاريع تجارية أو صناعية أو علمية
أو مرشوع أو برنامج؛

.iii

اإليجارات أو مبالغ يتم دفعها مبوجب أي اتفاقية أو اتفاق
الستخدام أي ممتلكات منقولة.

فرض ال رضائب
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لن يتم تطبيق االقتطاع الرضيبي للدخل املستلم واملتعلق بالخدمات (أ)
و (ب) املقدمة أو املؤداة خارج ماليزيا.
اعتبارا ً من  1يناير /كانون الثاين  ،2009ولتخفيض تكاليف الخدمات
التقنية املقدمة من غري مقيمني فإن املدفوعات أو التعويضات الخاصة
باإلقامة يف فنادق يف ماليزيا لن يتم شمولها يف حساب الرسوم التقنية
اإلجاملية ألغراض اقتطاع الرضيبة.
يف يخص الرضيبة املقتطعة غري املدفوعة ،فسيتم فرض غرامة مقدارها
 10%فقط عىل مبلغ الرضيبة غري املدفوع وليس عىل املبلغ اإلجاميل
املدفوع لغري املقيم.
.6

رضيبة أرباح املمتكالت العقارية

ال تخضع األرباح الرأساملية عاد ًة لرضيبة الدخل يف ماليزيا .من ناحية
أخرى ،يتم اقتطاع رضيبة أرباح املمتلكات العقارية عىل األرباح
الخاضعة للرضيبة الناشئة من الترصف يف املمتلكات العقارية املوجودة
يف ماليزيا أو ذات أهمية ،الخيارات أو الحقوق األخرى يف أو عىل
مثل هذه األرايض باالضافة إىل الترصف يف األسهم يف رشكات األمالك
العقارية.
اعتبارا ً من  1يناير /كانون الثاين  ،2019يتم اقتطاع رضيبة عىل األرباح
الناتجة من الترصف يف املمتلكات التجارية والسكنية بنسبة بني  5%و
 30%حسب فرتة التملك لألمالك العقارية حسب ما ييل:

معدالت رضيبة أرباح املمتلكات العقارية
غري الرشكة
وغري الغري
مواطن
والفرد
املقيم غري
الدائم

غري املواطن
والفرد املقيم
غري الدائم

الرشكة

خالل 3
سنوات

30%

30%

30%

يف السنة
الرابعة

20%

20%

30%

يف
السنةالخامسة

15%

15%

30%

يف السنة
السادسة
والسنوات
التي تليها

10%

الترصف
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5%

10%

لن تثقل رضيبة أرباح املمتلكات العقارية ماليك العقار األصليني ألنه تم
منحهم إعفاء وتعتمد رضيبة أرباح املمتلكات العقارية عىل صايف األرباح
كام ييل:
.i

اإلعفاءات من رضيبة أرباح املمتلكات العقارية عىل األرباح
الناتجة عن الترصف عىل مسكن خاص واحد مرة يف العمر من
قبل فرد يكون مواطناً أو مقيامً بشكل دائم يف ماليزيا .يجب أن
يكون التصويت خطياً؛

.ii

ال يوجد اعتبار لإلعفاء من رضيبة أرباح املمتلكات العقارية
الناتجة عن الترصف يف العقار بني اآلباء واألطفال والزوج والزوجة
واألجداد واألحفاد.

.iii

يتم اقتطاع الرضيبة عىل أرباح املمتلكات العقارية عىل صايف
األرباح فقط بعد خصم جميع التكاليف املرتبطة مثل سعر الرشاء
وتكاليف التجديد والتكاليف العرضية مثل الرسوم القانونية
ورسوم الطوابع عند تقديم الوصوالت؛ و

.iv

إعفاء يعطى للفرد مبا يصل إىل  10,000رينغت ماليزي أو 10%
من صايف األرباح أيهام أعىل.

ملزيد من املعلومات حول رضيبة الرشكات واألفراد ،يرجى زيارة
.www.hasil.gov.my
.7

رضيبة املبيعات والخدمات

اعتبارا ً من  1سبتمرب /أيلول  ،2018يتم إدخال قانون رضيبة املبيعات
 2018وقانون رضيبة الخدمات  ،2018معاً مع ترشيعاتها الفرعية املعنية
ليحل محل قانون رضيبة البضائع والخدمات لعام .2014

 .7.1رضيبة املبيعات
مبوجب قانون رضيبة املبيعات  ،2018يتم فرض واقتطاع رضيبة
املبيعات عىل البضائع املستوردة واملصنعة محلياً إما يف وقت االسترياد
أو يف وقت بيع البضائع أو يف وقت الترصف بها من قبل الرشكة املصنعة
املسجلة.
رضيبة املبيعات التي تم إدخالها يف ماليزيا هي رضيبة من مرحلة
واحدة يتم فرضها عىل البضائع النهائية املصنعة يف ماليزيا والبضائع
املستوردة إىل ماليزيا.
رضيبة املبيعات املفروضة عىل البضائع الخاضعة للرضيبة املصنعة يف
ماليزيا من قبل أي رشكة مص ّنعة يف وقت بيع البضائع املترصف بها غري
املباعة أو املستخدمة غري املادة يف تصنيع البضائع.
يتم اقتطاع رضيبة املبيعات عىل البضائع املستوردة عندما يتم اإلفصاح
عن البضائع والرسوم املدفوعة واملحررة من قبل املراقبة الجمركية.

يُطلب من الرشكات املصنعة التي تصنع بضائع خاضعة للرضيبة بقيمة
مبيعات تتجاوز  500,000رينغت ماليزي خالل فرتة  12شهرا ً أن تقوم
بالتسجيل وفقاً للفقرة  12قانون رضيبة املبيعات .2018
الرشكات املصنعة التي تصنع بضائع خاضعة للرضيبة والتي لديها
مبيعات بقيمة  500,000رينغت ماليزي وأقل لديها الخيار ألن تقوم
بالتسجيل عىل أساس طوعي مبوجب الفقرة  14من قانون رضيبة
املبيعات  2018لتمكينها من التمتع بالتسهيالت املمنوحة مبوجب
القانون.
يلزم الرشكات املص ّنعة التي تنفّذ أعاملها التجارية كمقاول من الباطن
وتتجاوز مجموع أجور العمل للعقد من الباطن  500,000رينغت
ماليزي خالل  12شهرا ً أن تقوم بالتسجيل وفقاً للفقرة  12من قانون
رضيبة املبيعات .2018

 .7.1.1نسب رضيبة املبيعات
رضيبة املبيعات هي رضيبة تفرض حسب القيمة وتطبق عدة نسب
مختلفة ( 5%و )10%حسب مجموعة البضائع الخاضعة للرضائب كام
هو مبني يف الحكم.
يتم اقتطاع رضيبة املبيعات للنفط حسب معدل محدد مختلف عن
البضائع األخرى الخاضعة للرضيبة.

 .7.2رضيبة الخدمات
رضيبة الخدمات يف ماليزيا هي شكل من أشكال الرضيبة غري املبارشة
ذات املرحلة الواحدة واملفروضة عىل خدمات محددة هي “الخدمات
الخاضعة للرضيبة” .ال ميكن فرض رضيبة الخدمات عىل أي خدمة غري
مشمولة يف قامئة الخدمات الخاضعة للرضيبة املبينة من قبل الوزير
مبوجب الجدول األول لترشيعات رضيبة الخدمات .2018
يطبق قانون رضيبة الخدمات  2018يف جميع أنحاء ماليزيا باستثناء
مناطق محددة واملناطق الحرة ومستودعات التصنيع املرخصة ومنطقة
التنمية املشرتكة.

 .7.2.1الخدمات الخاضعة للرضيبة
الخدمات الخاضعة للرضيبة هي أي خدمات مذكورة يف الفئات املتعددة
يف الجدول األول لترشيعات رضيبة الخدمات  .2018يلزم أي شخص
خاضع للرضيبة يقدّم خدمات خاضعة للرضيبة ويتجاوز العتبات املعنية
أن يقوم بالتسجيل .الفئات هي الضيافة ومشغيل ومقدمي املأكوالت
واملرشوبات والنوادي الليلية وصاالت الرقص واملراكز الصحية والرعاية
الصحية والنوادي الخاصة ونوادي الغولف وملعب الغولف وخدمات
املراهنة واأللعاب والخدمات االحرتافية ومقدمي الخدمة اآلخرين مثل
التأمني واالتصاالت ومشغيل املواقف واإلعالنات ...الخ.

 .7.2.2االقتطاع للرضيبة
يتم اقتطاع رضيبة الخدمات عىل أي حكم من الخدمات الخاضعة
للرضيبة املقدمة يف ماليزيا من قبل شخص مسجل يف القيام بعمله.
تكون رضيبة الخدمات مستحقة وواجبة الدفع عند استالم املبلغ مقابل
أي خدمة خاضعة للرضيبة مقدمة للزبون من قبل الشخص املس ّجل.

 .7.2.3نسبة رضيبة الخدمات
نسبة رضيبة الخدمات ثابتة مبوجب قانون رضيبة الخدمات (نسبة
الرضيبة)  2018وقد دخل حيز التنفيذ يف  1سبتمرب /أيلول  .2018نسبة
رضيبة الخدمات هي  6%من السعر أو قسط بوليصة التأمني أو قيمة
املراهنة واأللعاب  ...الخ من الخدمات الخاضعة للرضيبة كام هو محدد
مبوجب الفقرة  9من قانون رضيبة الخدمات .2018
.7.2.4

نسبة رضيبة الخدمات لبطاقات االئتامن وبطاقات
الشحن

رضيبة الخدمات عىل تقديم خدمات البطاقات االئتامنية أو خدمة
شحن البطاقات هو  25رينغت ماليزي لكل سنة عىل البطاقة الرئيسية
والبطاقة اإلضافية .يتم اقتطاع رضيبة الخدمات بتاريخ إصدار البطاقة
وكل  12شهر بعدها أو جزء منها بعد إصدار البطاقة أو بتاريخ تجديد
البطاقة وكل  12شهرا ً بعد ذلك أو جزء منها بعد تجديد البطاقة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة https://mysst.customs.gov.my
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رسوم االست رياد

يف ماليزيا ،يتم فرض استرياد ورضيبة قيمة مضافة غالباً بالرغم من فرض
رسوم أخرى عىل عدد من السلع .ومع ذلك ،ومتاشياً مع تحرير التجارة
تم تخفيض أو إلغاء رسوم االسترياد عىل مجموعة واسعة من البضائع.
عالوة عىل ذلك ،تلتزم ماليزيا باتفاقية رابطة دول جنوب رشق آسيا
لالتجار بالبضائع والتي تنص عىل إلغاء رسوم االسترياد عىل أكرث من
 99%من البضائع املتداولة بني رابطة دول جنوب رشق آسيا اعتبارا ً من
 1يناير /كانون الثاين .2010
تستمر ماليزيا باملشاركة يف مفاوضات ترتيبات التجارة الحرة يف مناطق
التجارة يف البضائع ،وقواعد املنشأ واالستثامرات .ولحد اآلن ،أبرمت
ماليزيا اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع اليابان وباكستان ونيوزيلندا
والهند وتشييل وأسرتاليا واتفاقيات إقليمية أيضاً تحت مظلة رابطة دول
جنوب رشق آسيا مع الصني واليابان وكوريا وأسرتاليا /نيوزيلندا والهند.
ومبوجب هذه االتفاقيات ،سيتم تخفيض رسوم االسترياد أو إلغاؤها
حسب الجداول املتفق عليها.
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.9

رسوم االستهالك (رسوم االنتاج املحيل)

يتم فرض رسوم االنتاج املحيل عىل منتجات مصنعة يف ماليزيا وبالتحديد
السجائر ومنتجات التبغ واملرشوبات الكحولية وأوراق اللعب وبطاقات
ماهجونغ واملركبات اآللية .بينام يتم اقتطاع رضيبة االنتاج املحيل
بنسب حسب القيمة للمركبات اآللية وأوراق اللعب وبطاقات ماجونغ
فإنها تفرض يف مجموعة من النسب املحددة ونسب القيمة للسجائر
ومنتجات التبغ واملرشوبات الروحية.
فرضت الحكومة رضيبة إنتاج محيل عىل املرشوبات املحالة (السكرية)
اعتبارا ً من  1يناير /كانون الثاين  2019حسب الجدول التايل:
رقم
التعرفة.

الفئة

السكر
الكيل

رسوم
االستهالك
(رسوم
االنتاج
املحيل)

2009

عصائر
الفواكه،
عصائر
الخرضاوات

>12
غرام/
100
مل

0.40
رينغت
ماليزي /لرت

2202

2202

مثال

عصري
الربتقال،
عصري
الليمون

أ)
املرشوبات
الغازية،
املرشوبات
غري
الكحولية
غري
منتجات
األلبان
الحيوانية

>5
غرام/
100
مل

0.40
رينغت
ماليزي /لرت

مرشوبات
الكوال،
املرشوبات
متساوية
التوتر
املرشوبات
الغازية

ب)
منتجات
األلبان
الحيوانية

>7
غرام/
100
مل

0.40
رينغت
ماليزي /لرت

مرشوب
الحليب
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 .10محكمة استئناف الجامرك والق رارات الجمركية
محكمة استئناف الجامرك هي هيئة مستقلة تم تأسيسها للبت يف
االستئنافات ضد قرار مدير العام الجامرك املتعلق باألمور مبوجب قانون
الجامرك  ،1967قانون رضيبة املبيعات  ،2018قانون رضيبة الخدمات
 2018وقانون رسوم االنتاج املحيل .1976
إضافة إىل ذلك ،تم إدخال قرار الجامرك مبوجب قانون الجامرك ،1967
قانون رضيبة املبيعات  ،2018قانون رضيبة الخدمات  2018وقانون
رسوم االنتاج املحيل  1976لتزويد قطاعات تجارية بعنارص التأكيد
والتنبؤ يف تخطيط أنشطة أعاملهم التجارية.
يكون القرار الصادر عن الجامرك والذي متت املوافقة عليه من قبل
مقدم الطلب ملزماً بشكل قانوين ملقدم الطلب لفرتة محددة من الزمن.
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أبرز خصائص قرار الجامرك هي:
.i

ميكن تقديم طلبات للقرار الجمريك فيام يخص تصنيف البضائع
وتحديد الخدمات الخاضعة للرضيبة ومبادئ تحديد قيمة البضائع
والخدمات؛

.ii

يجب تقديم الطلب خطياً جنباً إىل جنب مع الحقائق الكافية
والرسوم املنصوص عليها؛

.iii

يجوز تقديم الطلبات قبل استرياد البضائع أو تقديم الخدمات
والتي مبوجبها ستصدر الجامرك قرا ًر جمركياً.

 .11اتفاقية االزدواج الرضيبي
اتفاقية االزدواج الرضيبي هي اتفاقية بني بلدين تسعى لتجنب االزدواج
الرضيبي عن طريق الحقوق الرضيبية لكل بلد فيام يخص بتدفق
الدخل عري الحدود وتوفريه للحصول عىل إعفاءات رضيبية أو تخفيضات
للتخلص من االزدواج الرضيبي.
.i

غابات اتفاقية االزدواج الرضيبي املاليزية هي كام ييل:

.ii

إيجاد مناخ مالئم لالستثامرات الداخلية والخارجية

.iii

جعل الحوافز الرضيبية الخاصة املاليزية فعالة جدا ً لدافعي
الرضائب للدول املصدرة لرأس املال؛

.iv

للحصول عىل تخفيض رضيبي أكرب من االزدواج الرضيبي مقارنة
بالتخفيض الرضيبي مبوجب تدابري انفرادية؛ و

ملنع وتجنب التهرب الرضيبي.

ومثل العديد من الدول األخرى املتطورة أو النامية ،ال ميكن ملاليزيا إعفاء نفسها من الحاجة لتسهيل تجارتها واستثامراتها مع العامل الخارجي من خالل
شبكة معاهدات رضيبية مع دول أخرى .تطلبت وترية الصناعة املتزايدة مع ازدياد االستثامرات األجنبية املبارشة يف البلد اتفاقيات معاهدة رضيبية مع
دول أخرى لتزويد املستثمرين بالضامنات والتأكيدات يف مجال فرض الرضائب .اعتبارا ً من  31يناير /كانون الثاين  ،2019اتفاقيات االزدواج الرضيبي
السارية املفعول هي كام ييل:

الدول
	•ألبانيا
	•األرجنتني*
	•أسرتاليا
	•النمسا
	•البحرين
	•بنغالديش
	•بلجيكا
	•البوسنة والهرسك
	•بروناي
	•كندا
	•الصني
	•تشييل
	•كرواتيا
	•جمهورية التشيك
	•الدمنارك
	•مرص
	•فيجي
	•فنلندا
	•فرنسا

	•أملانيا
	•هونغ كونغ
	•هنغاريا
	•الهند
	•اندونيسيا
	•إيران
	•إيرلندا
	•إيطاليا
	•اليابان
	•األردن
	•كازاخستان
	•كوريا
	•الكويت
	•جمهورية قرقيزغستان
	•الوس
	•لبنان
	•لوكسمبورغ
	•مالطا
	•موريشيوس

	•منغوليا
	•املغرب
	•ميامنار
	•ناميبيا
	•هولندا
	•نيوزيلندا
	•الرنويج
	•باكستان
	•بابوا غينيا
	•الفلبني
	•بولندا
	•قطر
	•رومانيا
	•روسيا
	•سان مارينو
	•السعودية
	•سيشيل
	•سنغافورة
	•جمهورية سلوفاكيا

	•دنوب إفريقيا
	•إسبانيا
	•سرييالنكا
	•السودان
	•السويد
	•سويرسا
	•سوريا
	•تايالند
	•تركيا
	•تركمنستان
	•اإلمارات العربية املتحدة
	•اململكة املتحدة
	•الواليات املتحدة األمريكية*
	•أوزبكستان
	•فيتنام
	•فنزويال
	•زميبابوي

اتفاقية محدودة *
يف حالة تايوان (ممثلة مبكتب تايبيه االقتصادي والثقايف يف ماليزيا) يتم إعطاء اإلعفاء من االزدواج الرضيبي بطريقة أمر اإلعفاء من رضيبة الدخل التايل:
)P.U.(A) 201 (1998i.i
)P.U.(A) 202 (1998iiii
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة  www.hasil.gov.myأو الربيد اإللكرتوين lhdn_int@hasil.gov.my
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إجراءات الهجرة
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الفصل 4

إجراءات الهجرة

.1

متطلبات الدخول إىل ماليزيا

متثيل ماليزي يف الدول املعنية.
يف الدول التي ال يوجد فيها مكتب متثيل ماليزي ،ميكن تقديم الطلبات
ألقرب بعثة دبلوماسية أو سفارة.

 .1.2متطلبات الفيزا

 .1.1جواز السفر أو وثيقة السفر
يجب أن ميتلك جميع األشخاص الذين يدخلون ماليزيا جوازات سفر
محلية أو وثائق سفر معرتف بها دولياً صالحة للسفر إىل ماليزيا .يجب
أن تكون هذه الوثائق صالحة ملدة ستة أشهر عىل األقل من تاريخ دخول
ماليزيا.
يجب أن يتقدّم األشخاص الذين ميتلكون جوازات سفر ال تعرتف بها
ماليزيا لوثيقة بدل جواز السفر إضافة التأشرية صادرة من مكتب متثيل
ماليزيا يف الخارج .ميكن التقديم عىل طلبات التأشريات يف أقرب مكتب

التأشرية هي إقرار يف جواز سفر أو وثيقة سفر معتمدة لألجانب يوضح
أن حامل هذا الجواز قد قدم ترصيحاً لدخول ماليزيا وأن هذا الترصيح
قد تم منحه.
يجب أن يقدم املواطنني األجانب الذين يحتاجون تأشرية لدخول ماليزيا
وأن يحصل عىل تأشرية مسبقاً يف مكتب متثيل ماليزي يف الخارج قبل
دخول البلد.

متطلبات التأشرية من قبل الدول هي حسب ما ييل:

الدول التي تتطلب تأشرية
	•أفغانستان*

	•كويت فوار (ساحل العاج)

	•ميامنار (الجواز العادي)

	•أنغوال

	•جيبويت

	•نيبال

	•بوتان

	•غينيا االستوائية

	•النيجر

	•بوركينا فاسو

	•إريترييا

	•رواندا

	•بوروندي

	•إثيوبيا

	•جمهورية رصبيا وجمهورية مونتينغرو

	•جمهورية إفريقيا الوسطى

	•غينيا بيساو

	•سرييالنكا

	•الصني

	•هونغ كونغ (شهادة هوية أو وثيقة
هوية)

	•تايوان

	•كولومبيا

	•الهند

	•األمم املتحدة (جواز مرور)

	•جمهورية الكونغو الدميقراطية

	•ليبرييا

	•الصحراء الغربية

	•جمهورية الكونغو

	•مايل

دول الكومونولث التي تتطلب تأشرية
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	•بنغالديش

	•غانا

	•نيجرييا

	•كامريون

	•موزامبيق

	•باكستان

إج راءات الهجرة

الدول التي تتطلب تأشرية للبقاء مدة تتجاوز  3أِشهر
	•ألبانيا

	•هنغاريا

	•بولندا

	•الجزائر

	•آيسلندا

	•قطر

	•األرجنتني

	•إيرلندا

	•رومانيا

	•أسرتاليا

	•إيطاليا

	• سينت مارينو

	•النمسا (فيينا)

	• اليابان

	•السعودية

	•البحرين

	•األردن

	•سلوفاكيا

	•بلجيكا

	•قريغيزستان

	•كوريا الجنوبية

	•البوسنة والهرسك

	•الكويت

	•إسبانيا

	•الربازيل

	•جمهورية قرقيزغستان

	•السويد

	•كرواتيا

	•لبنان

	•سويرسا

	•كوبا

	•ليشتنشتاين

	•تونس

	•جمهورية التشيك

	•لوكسمبورغ

	•تركيا

	•الدمنارك

	•املغرب

	•تركمنستان

	•مرص

	•هولندا

	•اإلمارات العربية املتحدة

	•فنلندا

	•الرنويج

	•اململكة املتحدة

	•فرنسا

	• ُعامن

	•األروغواي

	•أملانيا

	•البريو

	• اليمن

الدول التي تتطلب تأشرية للبقاء مدة تتجاوز  14يوم اً
	•إيران

	•ماكاو (ترصيح سفر /شهادة هوية
برتغالية)

	•الصومال

	•العراق

	•فلسطني

	•سوريا

	•ليبيا

	•سرياليون

إج راءات الهجرة
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الدول التي تتطلب تأشرية للبقاء مدة تتجاوز شهر واحد
	•أرمينيا

	•غواتيامال

	• بنام

	•أذربيجان

	•جمهورية غينيا

	•باراغواي

	•بربادوس

	•هاييتي

	•الربتغال

	•بيالروسيا

	•هندوراس

	•روسيا

	•بينني

	•منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة

	•ساوتومي وبرينسيبي

	•بوليفيا

	•كازاخستان

	•السنغال

	•بلغاريا

	•التفيا

	•سلوفينيا

	•كمبوديا

	•ليتوانيا

	•السودان

	•جمهورية الرأس األخرض

	•منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

	•سورينام

	•تشاد

	•مقدونيا

	•طاجيكستان

	•تشييل

	•مدغشقر

	•توغو

	•كوستاريكا

	•مولدوفا

	•أوكرانيا

	•اإلكوادور

	•موريتانيا

	•أوزبكستان

	•السلفادور

	•املكسيك

	•الفاتيكان

	•إستونيا

	•موناكو

	•فنزويال

	•الغابون

	•منغوليا

	• زميبابوي

	•جورجيا

	•نيكاراغوا

	•اليونان

	•كوريا الشاملية

ملواطني الواليات املتحدة األمريكية ،ال يلزم الحصول عىل تأشرية
ألغراض اجتامعية أو تجارية أو أكادميية (باستثناء غايات العمل).
ملواطني إرسائيل ،يتطلب الحصول عىل تأشرية وترصيح مسبق من وزارة
الداخلية املاليزية .ومن ناحية أخرى ،يلزم مواطني جمهورية رصبيا
ومونتينغرو تأشريات دون الحاجة لوجود ترصيح.
ملواطني رابطة دول جنوب رشق آسيا (باستثناء ميامنار) ،ال يلزم تأشرية
لإلقامة أقل من شهر واحد .لإلقامة التي تتجاوز شهرا واحدا ً ،سيلزم
الحصول عىل فيزا (باستثناء مواطني بروناي وسنغافورة).
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يسمح ملواطني الدول األخرى غري املذكورة أعاله (باستثناء إرسائيل)
بدخول ماليزيا دون تأشرية للزيارات االجتامعية التي ال تتجاوز شهرا ً
واحدا ً.
مالجظة:
* تأشرية مبرجع وهذا يعني أنه يلزم الحصول عىل موافقة دائرة الهجرة
املاليزية.

.1.3.

متطلبات التصاريح

يجب التقدم بتصاريح الزيارة قبل الوصول إىل ماليزيا ،غري طلب الدخول
ألغراض الزيارات االجتامعية أو التجارية.
الترصيح هو إقرار يف جواز السفر يشكل إذناً باإلقامة لفرتة معتمدة.
يجب أن يحصل األجانب الذين يزورون ماليزيا عىل ترصيح يف نقطة
الدخول باإلضافة إىل التأشرية (إذا كانت مطلوبة) مام يسمح له باإلقمة
مؤقتاً يف ماليزيا.
يجب أن يكون لجميع هذه الطلبات كفاالت يف ماليزيا حيث يوافق
الكفالء عىل أن يكونوا مسؤولني عن املحافظة وإعادة الزوار من ماليزيا
إذا لزم األمر.
تعطى التصاريح للزوار األجانب عند الوصول حسب ما ييل:
.i

ترصيح زيارة (اجتامعي) فرتة قصرية

يتم إصدار ترصيح زيارة لألجانب لغرض زيارة اجتامعية /تجارية ،مثل:

.ii

ترصيح زيارة (اجتامعي) فرتة طويلة

ميكن إصدار ترصيح زيارة اجتامعية لفرتة طويلة ألجنبي إلقامة مؤقتة
يف ماليزيا ملدة ال تقل عن ستة أشهر .ميكن إعطاء متديد استنادا ً عىل
أهلية الزائرين وعند إمتام رشوط محددة.
يسمح الزوجات /األزواج األجانب ملواطنني ماليزيني والذين يحملون
ترصيح زيارة اجتامعي طويل األمد بأن ينخرطوا بأي شكل من أشكال
الوظائف املدفوعة أو أي عمل تجاري أو مزاولة مهنة دون تحويل حالة
ترصيح زيارتهم االجتامعية إىل ترصيح عمل أو ترصيح زيارة (وظيفة
مؤقتة).
.iii

ترصيح الزيارة (وظيفة مؤقتة)

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب الذين يدخلون البلد ملزاولة وظيفة
أقل من  24شهرا ً.
.iv

ترصيح العمل

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب الذين يدخلون البلد ملزاولة وظيفة
مدتها سنتان بحدها األدىن .يتم إصدار ترصيح العمل بعد حصول
الطلب عىل املوافقة لوظيفة املغرتب من السلطات الرسمية املختصة.

•

ماليك وممثيل الرشكات الذين يدخلون ماليزيا لحضور اجتامع يف
رشكة ،أو مؤمتر أو محارضة أو تفتيش حسابات الرشكة أو لضامن
إدارة الرشكة بسالسة.

.v

•

املستثمرين أو رجال األعامل الذي يدخلون ماليزيا الستكشاف
فرص تجارية واستثامرية أو تأسيس مؤسسة صناعية.

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب ألغراض االنخراط يف عقد قصري األمد
مع أي وكالة.

•

ممثيل الرشكات األجانب الذين يدخلون إلدخال بضائع للتصنيع يف
ماليزيا ولكن ليس لالنخراط املبارش يف بيع أو توزيع مبارش.

فئات األجانب املؤهلني هي:

•

ماليك العقارات الذين يدخلون للتفاوض عىل بيع أو تأجري
عقارات.

•

الصحفيني أو املراسلني األجانب من وكاالت وسائل اإلعالم لتغطية
حدث يف ماليزيا (موافقة من وزارة الداخلية املاليزية).

•

املشاركني يف املناسباات الرياضية.

•

الطالب الذين يقدمون امتحانات يف جامعة محلية أو بعثة نوايا
حسنة.

•

الزائرين الذين يدخلون عىل أنشطة أخرى غري املذكورة أعاله
وكام هو معتمد من قبل مدير عام الهجرة.

ال ميكن استخدام هذه التصاريح لتوظيف أو اإلرشاف عىل تنصيب آالت
جديدة أو إنشاء مصنع.

ترصيح زيارة مهنية()PVP

املهنيون/
املتطوعون

	•املحارضون /املتحدثون املدعوون
	•الخرباء يف تنصيب أو صيانة املاكينات
	•األشخاص الذين يقدمون تدريباً فنياً ....الخ
	•https://esd.imi.gov.my

الفنانون

	•األشخاص الذين يدخلون البالد لتصوير
أفالم أو أداء أدوار متثيلية واألشخاص
الذين يدخلون للرتويج أللبومات أو
منتجات جديدة ...الخ
	•https://epuspal.kkmm.gov.my

البعثات الدعوية
التبشريية
(اإلسالمية أو
ديانات أخرى)

	•أعضاء املنظات الدولية
	•الباحثني املعتمدين من قبل الحكومة
املاليزية
	•األشخاص الذين يدخلون ألغراض دينية
	•قسم التأشريات دائرة الهجرة يف بوتراجايا

تختلف صالحية الترصيح لكنها ال تتجاوز اثنا عرش شهرا ً يف كل مرة.
يجب أن يتم تقديم الطلب من قبل الوكالة املعنية.
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.vi

ترصيح األف راد املعالني

هذا التسهيل متاح لعائالت املسؤولني املغرنبني .يتم إصدار ترصيح املعال
للزوجة واألطفال (تحت سن  18سنة) ،اآلباء والزوجة القانونية لحاميل
ترصيح العمل .ميكن استخدام هذا الترصيح جنبا إىل جنب مع طلب
ترصيح العمل أو بعد إصدار ترصيح العمل.
.vii

ترصيح الطالب

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب الذين يرغبون بالدراسة يف ماليزيا يف
أي مؤسسة تعليمية والتي تم اعتامد مساقاتها من قبل وزارة التعليم
العايل املاليزية وأ قبول الطالب األجنبي قد حصل عىل موافقة وزارة
الداخلية املاليزية.
مالحظة :للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة:
.https://educationmalaysia.gov.my
.2

توظيف املوظفني املغرتبني

ترغب الحكومة املاليزية بأن يتم تدريب وتوظيف املواطنني املاليزيني
يف جميع مستويات الوظائف .يتم تشجيع الرشكات عىل تدريب املزيد
من املواطنني املاليزيني ليك يعكس إطار التوظيف يف جميع مستويات
املنظمة الرتكيب املتعدد األعراق للدولة.
وبالرغم من هذا ،عندما يكون هنالك نقصاً يف املواطنني املاليزيني
املدربني ،يسمح للرشكات بإحضار موظفني مغرتبني وهذا يعني “وظيفة
رئيسية” أو “وظيفة زمنية” .الوظائف الرئيسية هي الوظائف التي
يتم إشغالها بشكل دائم من قبل أجانب بينام الوظائف الزمنية هي
الوظائف التي يتم إشغالها ضمن فرتة زمنية محددة.

 .2.1أنواع وظائف املغرتبني
املغرتبون هم األجانب املؤهلون إلِشغال الوظائف التالية:
.i

وظيفة رئيسية

هذه وظائف إدارية عالية املستوى للرشكات الخاصة اململوكة ألجانب
والرشكات العاملة يف ماليزيا .الوظائف الرئيسية مهمة للرشكات لحامية
مصالحها واستثامراتها .املغرتبون مسؤولني عن تحديد سياسات الرشكة
لتحقيق أهدافها وغاياتها.
.ii

الوظيقة الزمنية (املحددة بوقت معني)

)a

الوظيفة التنفيذية
هي وظائف مهنية وإدارية ذات مستوى متوسط .تتطلب
الوظيفىة مؤهالت مهنية وخربة عملية ومهارات وخربة متعلقة
بالوظائف املعنية .املغرتبون مسؤولون عن تنفيذ سياسات الرشكة
واإلرشاف عىل طاقم العمل.
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)b

وظيفة غري تنفيذية
هذه وظائف ألداء الوظائف التقنية التي تتطلب مهارات عملية
أو تقنية وخربة.

 .2.2إرشادات لتوظيف املوظفني املغرتبني
هنالك مرحلتان لتوظيف املغرتبني:
.i

يتم تحديد طلب املتقدم إىل وظيفة مغرتب من السلطات املعنية
املختصة حسب طبيعة العمل التجاري.

.ii

عند املوافقة عىل وظائف املغرتبني من قبل الهيئات املعنية
باملوافقة عليها ،يجب عىل الرشكة أن تقدم طلباً دائرة الهجرة
لقبول ترصيح العمل.

الرشكات التي تزاول أنشطة صناعية وأنشطة بحث
وتطوير ومشاريع اً سياحية وخدمات أخرى وتتقدم بحوافز
رضيبية ضم اختصاصات الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.
الرشكات التي تزاول أنشطة صناعية وأنشطة بحث وتطوير والفنادق
بتصنيف  4نجوم أو أعىل ؛ومشاريعاً سياحية وخدمات أخرى والتي
تتقدم بطلب لحوافز رضيبية ضمن اختصاص الهيئة املاليزية لتطوير
االستثامر مؤهلة ألن يتم أخذها باالعتبار لوظائف املغرتبني بحد أدىن
لرأس املال املدفوع كام ييل:
.i

الرشكة اململوكة ملاليزيني بنسبة  250,000 :100%رينغت ماليزي

.ii

الرشكات اململوكة بشكل مشرتك ألجانب وماليزيني350,000 :
رينغت ماليزي

.iii

الرشكة اململوكة ألجانب بنسبة  500,000 :100%رينغت ماليزي

ستخضع املوافقة عىل الوظائف الرئيسية لرشط أن تكون الرشكة
مدرجة يف ماليزيا ويجب أن تودع رأساملها املدفوع األجنبي بقيمة
 1,000,000رينغت ماليزي .من ناحية أخرى ،فإن عدد الوظائف
الرئيسية ال ميكن ربطه مبارشة برأس املال الجنبي املدفوع.
إن املوافقة عىل وظائف الفرتة الزمنية سيفرض الرشوط التالية:
.i

راتب أسايس بحد أدىن  5000رينغت ماليزي؛

.ii

الحد األدىن للمؤهل األكادميي والخربة؛

)a

رشكة صناعية؛
 درجة علمية بخربة  3سنوات كحد أدىن يف مجال ذوعالقة؛ و/أو
 دبلوم متوسط وخربة  5سنوات بحد أدىن يف مجال ذوعالقة /و/أو
 شهادة فنية بخربة  10سنوات كحد أدىن؛ يف مجال ذوعالقة أو مؤهالت أكادميية /خربة مقرتحة من قبل
الرشكة أيها أعىل.

)b

ستفرض موافقة وظائف املغرتبني للمقرات التشغيلية ورشكات التطوير
اإلقليمية ومراكز الرشاء الدولية واملركز الرئييس
.i

رشكة البحث والتطوير التعاقدي ،ورشكة البحث والتطوير
ورشكة البحث والتطوير الداخلية-:

.ii

درجة مع  5سنوات كحد أدىن؛ يف مجال ذو عالقة أو مؤهالت
أكادميية /خربة مقرتحة من قبل الرشكة أيها أعىل.

 درجة علمية بخربة  3سنوات كحد أدىن يف مجال ذوعالقة؛ و/أو

.iii

بالنسبة لرشكات املقرات التشغيلية ورشكات التطوير اإلقليمية
ومراكز الرشاء الدولية ميكن النظر إليها كوظائف رئيسية مبا
يخضع لرأس مال مدفوع مقداره  500,000رينغت ماليزي.

فندق  4نجوم فأعىل ومشاريع سياحية:
 الحد األدىن للمؤهل األكادميي هو درجة بخربة عملية 5سنوات بحدها األدىن يف فندق /مجال السياحة.

سيتم أخذ عدد وظائف املغرتبني باالعتبار حسب جدارة كل حالة.
من ناحية أخرى ،ستخضع رشكات البحث والتطوير التعاقدية ورشكات
البحث والتطوير ورشكات البحث والتطوير الداخلية اململوكة بأكملها
أو غالبية أسهمها لقانون أن يكون  50%من موظفي البحث والتطوير
أجانب وهذا يعني نسبة موظف واحد أجنبي مقابل موظف واحد
ماليزي يف مجال البحث والتطوير .ميكن أن تكون فرتة الوظيفة املحدد
بقرتة زمنية محددة ملدة  5سنوات بحد أقىص.
يجب تقديم الطلبات للهيئة املاليزية لتطوير االستثامرات

املق رات التشغيلية ورشكات التطوير اإلقليمية وم راكز
ال رشاء الدولية واملركز الرئييس
ميكن النظر إىل الطلبات لوظائف املغرتبني للمقرات التشغيلية ورشكات
التطوير اإلقليمية ومراكز الرشاء الدولية واملركز الرئييس اعتامدا ً عىل
املعايري املبينة أدناه:
.i

سيتم أخذ وظائف املغرتبني باالعتبار استنادا ً إىل متطلبات ومدة فرتة
الوظائف ملدة  5سنوات كحد أقىص.

أقل راتب أسايس مقداره  5000رينغت ماليزي عىل األقل لوظائف
املغرتبني.

 شهادة دبلوم متوسط  5سنوات كحد أدىن؛ يف مجالذو عالقة أو مؤهالت أكادميية /خربة مقرتحة من قبل
الرشكة أيها أعىل.
)c

.ii

ميكن أخذ املركز الرئييس باالعتبار برأس مال مدفوع مقداره 2.5
مليون رينغت ماليزي عىل األقل؛

ميكن أخذ املقرات التشغيلية ورشكات التطوير اإلقليمية ومراكز
الرشاء الدولية واملركز الرئييس باالعتبار برأس مال مدفوع
 500,000رينغت ماليزي عىل األقل؛

يجب تقديم الطلبات إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

املؤسسات اإلقليمية /املكتب اإلقليمي
ميكن أخذ الطلبات لوظائف املغرتبني باالعتبار (الوظائف املحدد بفرتة
زمنية) للمؤسسات اإلقليمية /املكتب اإلقليمي حسب املعايري التالية:
.i

حد أدىن للنفقات التشغيلية مبا ال يقل عن  300,000رينغت
ماليزي سنوياً.

.ii

أقل راتب أسايس مقداره  5000رينغت ماليزي عىل األقل لوظائف
املغرتبني.

سيتم أخذ عدد وظائف املحددة بفرتة زمنية معينة باالعتبار حسب
جدارة كل حالة .ستكون فرتة املوافقة عىل الوظيفة املحددة بزمن
متوافقة مع مدة حالة املؤسسات اإلقليمية /املكتب اإلقليمي ..سيتم
منح املوافقة للمغرتب من كل من الوظائف واألفراد.
يجب تقديم الطلب إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

خدمات أخرى دون حوافز رضيبية وخدمات غري رضيبية
.i

يجب تقديم طلبات وظائف املغرتبني للوظائف األخرى والوظائف
غري املنظمة يف القطاعات الفرعية غري املذكورة آنفاً مبارشة إىل
دائرة الهجرة .ستقوم الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر بتسهيل أن
تقدّم الرشكة وظائف املغرتبني إىل الهجرة.

إج راءات الهجرة

47

مجاالت األسامك واملوايش والزراعة

القطاعات املعتمدة

.i

يجب تقديم طلبات وظائف املغرتبني للرشكات الجديدة (بدون
حوافز) والرشكات القامئة يف مجاالت األسامك واملوايش والزراعة
إىل الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر.

.ii

سيتم أخذ املوافقة عىل وظائف املغرتبني مبا يخضع لإلرشادت
والظروف املنصوص عليها لقطاع الصناعة.

.3

التقديم عىل وظائف املغرتبني

يجب تقديم جميع الطلبات املقدمة بخصوص وظائف املغرتبني من الرشكات
الجديدة والقامئة (مبا يف ذلك تلك الرشكات غري املنخرطة يف التوسع أو تنويع
االستثامر) يف قطاعات الصناعة والخدمات ذات العالقة إىل الهيئة املاليزية
لتطوير االستثامر .وهذا يشمل الرشكات التي يلزمها الحصول عىل ترخيص
صناعي إضافة إىل الرشكات املعفية من رخصة الصناعة.

• خدمات (الطهي ،البيع بالجملة /البيع
بالتجزئة)
• الحالق ،املعدن /الخردة /إعادة التدوير،
األقمشة)
• اإلنشاءات (إصالح الكيبالت عالية
الفولتية فقط)
• الزراعة
• التشجري

.4

رضيبة سنوية عىل عامل أجانب يتم فرضها عىل:

يتكون قطاع الخدمات من أحد عرش قطاع فرعي( :املطاعم ،خدمات
التنظيف ،التعامل مع الشحن ،مغسلة املالبس ،حمل العيص يف نادي
الغولف ،الحالق ،البيع بالجملة /البيع بالتجزئة ،األقمشة ،أنشطة التعدين
والخردة وإعادة التدوير ،دور الرعاية ،والفنادق /جزر املنتجعات).
يسمح ملواطني دول معينة فقط العمل يف قطاعات محددة:

القطاعات املعتمدة

	•الصناعة
	• التشجري
	•الزراعة
	• اإلنشاءات
	• قطاع الخدمات
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رضيبة
سنوية (شبه
جزيرة)
رينغت
ماليزي

رضيبة
سنوية
(صباح/
ساراواك)
رينغت
ماليزي

الصناعة

1,850

1,010

اإلنشاءات

1,850

1,010

التشجري

640

590

الزراعي

640

410

الخدمات

1,850

1,490

خدمات (منتجعات الجزر)

1,850

1,010

القطاعات املعتمدة

ميكن توظيف العامل األجانب يف ماليزيا يف قطاعات الصناعة واإلنشاءات
والتشجري والزراعة وقطاعات املساعدة املحلية.

مواطني:
	•اندونيسيا
	•كمبوديا
	•نيبال
	•ميامنار
	•الوس
	•فيتنام
	•الفلبني
(الذكور فقط)
	•باكستان
	•سرييالنكا
	•تايالند
	•تركمنستان
	•أوزبكستان
	•كازاخستان

	•الهند

تعتمد املوافقة عىل جدارات كل حالة وتخضع للرشوط التي يتم تحديدها
من حني آلخر .سيتم النظر يف طلبات توظيف العامل األجانب فقط عندما
تفشل الجهود يف توظيف مواطنني محليني مؤهلني ومقيمني دامئني.

ملزيد من املعلومات حول إجراءات الهجرة ،يرجى زيارة
.www.imi.gov.my

العمل األجانب
توظيف ّ

مواطني:

يجب تقديم جميع طلبات العامل األجانب إىل مركز الخدمة املوحد،
وزارة الشؤون الداخلية باستثناء طلبات املساعدين املحليني األجانب
والتي يجب تقدميها إىل دائرة الهجرة املاليزية.
العمل األجانب ،يرجى زيارة
ملزيد من املعلومات حول توظيف ّ
موقع وزارة الداخلية اإللكرتوين عىل العنوان اإللكرتوين التايل
.www.moha.gov.my

الفصل

5

قوى عاملة
للصناعة

1.1القوة العاملة املاليزية
2.2تطوير القوة العاملة

2.2.1تسهيالت للتدريب يف املهارات الصناعية
2.2.2صندوق تنمية املوارد البرشية

3.3تكاليف العمل
4.4تسهيالت للتوظيف
5.5معايري العمل
5.5.1قانون التوظيف 1955
5.5.2قانون العمل ،صباح وقانون العمل ،سارواك
5.5.3قانون صندوق ادخار املوظفني 1991
5.5.4قانون الضامن االجتامعي للموظفني 1969
5.5.5قانون تعويض العامل 1952
5.5.6قانون الصحة والسالمة املهنية 1994
6.6العالقة الصناعية
6.6.1النقابات العاملية
6.6.2قانون العالقات الصناعية 1967
6.6.3العالقات يف املؤسسات غري النقابية
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الفصل 5

القوة العاملة
للصناعة
.1

القوة العاملة املاليزية

توفر ماليزيا للمستثمر قوة عاملة مجتهدة ومنضبطة ومثقفة ومدربة.
الشباب املاليزيني الذين يدخلون سوق العمل يكونوا قد خضعوا ل 11
عاماً من الدراسة وهذا يعني مستوى التعليم الثانوي ولذا يكون من
السهل تدريبهم عىل مهارات جديدة .إضافة إىل ذلك ،فإن  27%من
القوى العاملة يحملون شهادة ما بعد الثانوية.

 .2.1تسهيالت للتدريب يف املهارات الصناعية
تج ّهز املدارس املهنية والفنية ومعاهد العلوم التطبيقية والتدريب
الصناعي يف ماليزيا الشباب للتوظيف يف العديد من الحرف الصناعية.
يف حني أن معظم هذه املعاهد تدار من قبل الوكاالت الحكومية ،فإن
العديد من املبادرات الخاصة تك ّمل جهود الحكومة يف إيجاد العامل
املهرة الذين تحتاجهم الصناعة.
الوكاالت الحكومية الرئيسية املشرتكة يف هذا التدريب هي:
•

يدير قسم القوى العاملة يف وزارة املوارد البرشية  23معهد
تدريب صناعي .توفر معاهد التدريب الصناعي برامج تدريب
عىل املهارات الصناعية للمستويات األساسية واملتوسطة واملتقدمة
ملستوى ما قبل التوظيف أو لدخول الوظيفة .وتشمل هذه برامج
التدريب املهني يف الحرف امليكانيكية والكهربائية والبناء والطباعة
إضافة إىل برامج االرتقاء باملهارات وتدريب املعلمني .تشغّل
الوزارة أيضاً مركز املعلمني والتدريب عىل املهارات املتقدمة
واملعهد الفني املاليزي الياباين ومثانية مراكز تدريب تكنولوجيا
متطورة.

•

تدير وزارة التعليم أكرث من  90مدرسة فنية تقدم مساقات فنية
ومهنية .ميكن لخريجي املدارس الفنية البحث عن عمل يف مستوى
مبتدئ أو متابعة تعليمهم الثانوي مبستوى الدبلوم يف العلوم
التطبيقية أو مستوى الشهادات يف كليات املجتمع أو معاهد
التدريب األخرى تحت إرشاف وزاراتهم.

•

وزارة الشباب والرياضة التي توفر مستويات أساسية ومتوسطة
ومتقدمة من التدريب عىل املهارات الصناعية من خالل مراكز
تدريب املهارات الوطنية للشباب واملركز الوطني األعىل لتدريب
الشباب عىل املهارات .كام تجرى أيضاً برامج الدورات قصرية
األجل واالرتقاء باملهارات.

•

مجلس األمانة راكيات ( ،)MARAأو مجلس األمانة للسكان
األصليني تحت إرشاف وزارة التنمية الريفية واإلقليمية .يشغّل
مجلس األمانة للسكان األصليني أكرث من  20مركزا ً للتدريب عىل
املهارات يف جميع أرجاء البالد وتقدم هذه املراكز برامج مهنية
عىل املستويات األساسية واملتوسطة واملتقدمة.

من أجل تلبية الطلب املتزايد يف قطاع الصناعة للعاملني املدربني فنياً،
فقد اتخذت الحكومية تدابري لزيادة عدد املهندسني والفنيني والعاملة
املاهرة .ويتم الرتكيز عىل التعليم والتدريب املهني والفني يف الصناعات
التي أعطيت منصات عمل للتعامل مع مزودي التعليم والتدريب املهني
والفني لضامن تلبية املعروض من الخريجني متطلبات الصناعات.
إضافة أىل أن ماليزيا متتع بسوق عمل حرة ومنافسة حيث تكون عالقة
العامل مع صاحب العمل ودية ومتجانسة .تراجع الحكومة املاليزية
الترشيعات املتعلقة بالعمل لإليفاء مبتطلبات سوق العمل .تتوفر برامج
االرتقاء باملهارات وصقلها لضامن عالقة مستمرة بني العامل وصاحب
العمل.
تعد تكاليف العمل يف ماليزيا منخفضة نسبياً بينام تعد مستويات
االنتاجية مرتفعة نسبياً مقارن ًة بالدول الصناعية .تتوفر العديد من
الربامج والتسهيالت لتحسني اإلنتاجية مبا يف ذلك نظام األجر املرتبط
باإلنتاجية والحوسبة والتدريب عىل املهارات.
.2

تطوير القوة العاملة

يشغّل قسم القوة العاملة حالياً يف وزارة املوارد البرشية  32معهد
تدريب مهارات وهي  23معهد تدريب صناعي و 8مراكز تدريب
وتكنولوجيا متقدمة واملعهد الفني الياباين املاليزي .توفر معاهد
التدريب الصناعي برامج تدريب عىل املهارات الصناعية للمستويات
األساسية واملتوسطة واملتقدمة ملا قبل التوظيف أو لدخول الوظيفة.
ويتم تقديم الربامج يف  5مجاالت هي امليكانيكية واإللكرتونية ،والطباعة
وتكنولوجيا البناء وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا غري
املعدنية .إضافة إىل ذلك ،تنفذ الوزارة برامج لرفع مهارات القوة العاملة
الحالية إضافة اىل تدريب املرشدين برعاية مركز املعلمني والتدريب عىل
املهارات املتقدمة.

 .2.2صندوق تنمية املوارد البرشية
بتتبع أصوله التي ترجع إىل العام  1993كمجلس بيامنغونان سومرب
مانوسيا؛ بيامنغونان سومرب مانوسيا ( )PSMBواملعروف أيضاً بصندوق
تنمية املوارد البرشية ( )HRDFهو وكالة تحت إِرشاف وزارة املواد
البرشية املاليزية.
وينظمه قانون بيامنغونان سومرب مانوسيا بريهاد  ،2001وقد تم تكليف
صندوق تنمية املوارد البرشية من قبل الحكومة املاليزية بتحفيز تطوير
القوة العاملة املحلية املختصة التي ستساهم برؤية ماليزيا بأن تصبح
اقتصادا ً ذا دخل مرتفع.
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منذ تأسيسه ،تطور صندوق تطوير التنمية البرشية من إدارة صندوق
ضخم ليصبح مركز خدمات شامل لتوفري حلول جديدة لتنمية رأس املال
البرشي ألصحاب العمل املسجلني وعدد كبري من املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف ماليزيا.

قانونالحد األدىن لألجور (املعدل) ]P.U. (A) 305/2018[2018يرسي اعتبارا ً
من 1األوملن يناير /كانون الثاين  .2019وبهذا التعديل يجب عىل أصحاب
العمل يف القطاع الخاص وبغض النظر عن عدد العاملني يف أعاملهم االمتثال
للحدود الدنيا من األجور.

إضافة إىل ذلك ،ال يزال صندوق تنمية املوارد البرشية صامدا ً يف جهوده
لتشجيع العامل املشمولني بقانون صندوق تنمية املوارد البرشية
 2001بإعادة التدريب واالرتقاء مبهارات موظفيهم املحليني والتالميذ
واملتدربني يف مواكبة عامل األعامل العاملي رسيع التطور مع اإليفاء
بتطلعات رشكتهم /رشكاتهم املعنية.

ترسي معدالت الحد األدىن من األجور من  1يناير /كانون الثاين 2019
حسب ما ييل:

الحد األدىن لألجور
شهري اً

قانون صندوق تنمبة املوارد البرشية 2001

•

عدد أيام العمل

قانون لتوفري فرض وجمع رضيبة تنمية املوارد البرشية لغرض
االرتقاء بتدريب وتطوير العاملني والتالميذ واملتدربني وتأسيس
وإدارة الصندوق من قبل املؤسسة وألمور التواصل معها.
القطاعات املشمولة بقانون صندوق تنمية املوارد البرشية :2001
» الصناعة
» الخدمات
» أعامل املناجم واملحاجر

املعايري املؤهلة للتسجيل

•

ينطبق قانون صندوق تنمية املوارد البرشية عىل صاحب العمل يف القطاعات
ال  63الفرعية (ميكن تحميل القامئة الكاملة ب  63قطاعاً الفرعي من بوابة
صندوق تنمية املوارد البرشية اإللكرتونية )www.hrdf.com.my

الفئة

املعيار

إجباري
( 1%رضيبة)

صاحب العمل الذي يعمل لديه  10عامل
ماليزيني وأكرث.

اختياري
( 0.5%رضيبة)

أصحاب العمل الذين يعمل لديهم  5إىل  9عامل
ماليزيني

املصدر :صندوق تنمية املوارد البرشية ()PSMB
www.hrdf.com.my
.3

تكاليف العمل

تختلف املزايا اإلضافية والرواتب للموظفني حسب املجال واملوقع وحجم
العاملة .تشمل األنواع الشائعة من اإلجازات املقدمة من قبل الرشكات إجازة
سنوية والعطل الرسمية واإلجازة املرضية وإجازة دخول املستشفى وإجازة
األمومة وإجازة ألسباب إنسانية .يف بعض الرشكات ،تشمل املنافع اإلضافية
توفري لباس رسمي للعمل والنقل وحوافز ومخصصات مناوبة وتغطية تأمينية.
تعطى املبالغ اإلضافية من قبل بعض الرشكات استنادا ً اىل أداء الرشكات وأداء
األفراد.
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1,100
رينغت
ماليزي

6

 42.31رينغت ماليزي

5

 50.77رينغت ماليزي

4

 63.46رينغت ماليزي

يف الساعة
الواحدة
 5.29رينغت
ماليزي

ملزيد من املعلومات حول الرواتب واملزايا اإلضافية يف قطاع
الصناعة ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ألصحاب العمل يف ماليزيا
.MEF) www.mef.org.my
.4

تسهيالت للتوظيف

إىل جانب وكاالت التوظيف الخاصة املسجلة ميكن ألصحاب العمل
والباحثني عن الوظائف التسجيل مجاناً من خالل بوابة ماليزيا للتوظيف
للبحث عن مرشحني ووظائف شاغرة مناسبة يف جميع أرجاء البالد.
هنالك حوايل  90مركز  JobsMalaysiaيف جميع أرجاء البالد والتي
تعمل يف مركز التحول الحرضي ومركز التحول الريفي ومكاتب العمل.
أصحاب العمل والباحثني عن وظائف مدعوون أيضاً لحضور كرنفال
الوظائف الذي تنظمه .JobsMalaysia
.5

معايري العمل

قسم العمل مسؤول عن تنظيم قانون العمل للمحافظة عىل تناغم
الصناعة .تنص قوانني العمل عىل الحد األدىن من املتطلبات التي يجب
اتباعها من قبل أصحاب العمل لحامية حقوق ومزايا العاملني .يتم
تسهيل بعض املرونة يف تشغيل األعامل التجارية من خالل التقدم بطلب
بإعفاء ملدير العمل يف قسم العمل.

 .5.1قانون التوظيف 1955

وهذه األحكام هي- :

ينطبق الترشيع الرئييس يف قانون التوظيف  1955عىل جميع املوظفني
يف شبه الجزيرة املاليزية ومقاطعة البوان والذين ال تتجاوز أجورهم
العمل اليدويون بغض النظر
الشهرية  2000رينغت ماليزي وجميع ّ
عن أجورهم .يجوز ألصحاب العمل صياغة عقد العمل لكن يجب أال
يخالف أو يقل عن الحد األدىن للمزايا املنصوص عليها مبوجب القانون.
يحق للعاملني املطالبة مالياً من خالل محكمة العمل إذا كان هنالك
خالف بني أصحاب العمل والعاملني بخصوص مزاياهم مثل األجور
واملطالبة ببدل العمل اإلضايف واملزايا املرتتبة عىل فسخ العقد ...الخ .إىل
جانب ذلك ،ميكن ألصحاب العمل الذين يكسبون بني  2001و 5000
رينغت ماليزي السعي للمطالبة بالتعويض يف محكمة العمل برشوط
وأحكام عقد عملهم.

التغطية
يغطي قانون العمل  1955العاملني الذين ال تتجاوز أجورهم 2,000,000
رينغت ماليزي شهرياً بينام قانون العمل سارواك تم متديد التغطية
لتصل حتى  2,500,000شهرياً .فيام يتعلق بقانون العمل صباح فإن
العاملني املشمولني هم األشخاص الذين أبرموا عقد خدمات مع صاحب
عمل ويتلقوا أجورا ً ال تزيد عن  2,500.00رينغت ماليزي شهرياً
والشخص بغض النظر عن األجر الذي يتلقاه يؤدي عمالً يدوياً أو يف
تشغيل وصيانة آالت الدفع امليكانيكة لغرض النقل أو ألغراض تجارية أو
يعمل كمرشف عىل عامل يؤدون عمالً يدوياً أو يؤدون عمالً عىل سفينة
مسجلة يف ماليزيا باستثناءات معينة أو خدم املنازل.

فيام ييل بعض إلتزامات أصحاب العمل مبوجب قانون العمل :1955

أحكام خاصة متعلقة بتوظيف األطفال وصغار السن.

.i

يجب أن يتم إعطاء كل موظف عقد خطي يحتوي عىل رشوط
واحكام العمل مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بفسخ العقد.

.ii

االحتفاظ بسجل عمل يخص التفاصيل الشخصية للعاملني ودفع
األجور والخصم من األجور.

.iii

األحكام الخاصة بحامية العامالت اإلناث فيام يتعلق بالعمل اللييل
ومزايا األمومة.

.iv

ساعات العمل االعتيادية واألحكام األخرى املتعلقة بعدد ساعات
العمل.

.v

الحق يف إجازة سنوية مدفوعة وإجازة مرضية وإجازة دخول
املستشفى والعطل الرسمية .معدل دفع ساعات العمل اإلضايف.

.vi

مسؤولية صاحب العمل يف توظيف العامل األجانب.

.vii

أحكام خاصة الرتكاب التحرش الجنيس يف مكان العمل.

 .5.2قانون العمل ،صباح وقانون العمل ،سارواك
ينظّم كل من قانون العمل (صباح كاب  )67وقانون العمل (سارواك
كاب  )76قوانني العمل يف والياتهم املعنية .أحكام قانون العمل صباح
وقانون العمل سارواك هي نفسها أحكام قانون العمل  .1955من ناحية
أخرى ،هنالك بعض األحكام املختلفة الجديرة باملالحظة:

تحدد القوانني الرشوط التي يتم مبوجبها توظيف األطفال وصغار السن.
“الطفل” هو الشخص الذي يقل عمره عن  15عاماً و”الشاب” هو
الشخص الذي أصبح عمره  15عاماً ولكنه يقل عن  18عاماً والذي هو
نفس التغطية لقانون األطفال وصغار السن لعام  1966املطبق يف شبه
الجزيرة املاليزية.

توظيف العاملني غري املقيمني
يجب عىل أي صاحب عمل يرغب بتوظيف “عامل غري مقيم” أن
يحصل أوالً عىل رخصة لتوظيف “عامل غري مقيم” من مدير عمل
ثباح /سارواك .يع ّرف “العامل غري املقيم” بأنه أي شخص ليس عضوا ً
يف صباح /سارواك كام هو منصوص عليه مبوجب الفقرة  71من قانون
الهجرة .1959/1963

املعلومات املتصلة بتزويد العاملني
يتطلب قانون العمل  1955من صاحب العمل الذي وظف عام ًال
أجانب بإبالغ املدير العام يف النموذج املحدد خالل أربعة عرش يوماً من
التوظيف.

 .5.3قانون صندوق ادخار املوظفني 1991
املساهامت القانونية مبوجب قانون صندوق ادخار املوظفني 1991
الساري من  1يناير /كانون الثاين .2019

فئة العمر  60عام اً فام دون
.i

حصة صاحب العمل
)a

األجور الشهرية  5000رينغت ماليزي (1,171
دوالر أمرييك) وأقل
نسبة قانونية مقدارها  13%من أجور العاملني الشهرية.
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)b

األجور الشهرية التي تزيد عن  5000رينغت
ماليزي ( 1,171دوالر أمرييك)

الفئة العمرية  75 - 60سنة
 5.00رينغت ماليزي ( 1.17دوالر
 .iحصة صاحب العمل

نسبة قانونية مقدارها  12%من أجور العاملني الشهرية.

.ii

 .iiحصة العامل

حصة العامل

نسبة قانونية مقدارها  11%من أجور العاملني الشهرية.
[ارجع إىل الجدول الثالث (الجزء أ) من قانون صندوق ادخار
املوظفني ]1991

الفئة العمرية  60-75سنة
.i

املواطنون املاليزيون
 )aحصة صاحب العمل-

نسبة قانونية مقدارها  4%من أجور العاملني الشهرية.

)b

حصة العامل-

نسبة قانونية مقدارها  0%من أجور العاملني الشهرية.
[ارجع إىل الجدول الثالث (الجزءهـ) من قانون صندوق
ادخار املوظفني ]1991
.ii

املقيمون الدامئون
)a

حصة صاحب العمل

)i

األجور الشهرية  5000رينغت ماليزي (1,171
دوالر أمرييك) وأقل

)ii

األجور الشهرية التي تزيد عن  5000رينغت
ماليزي ( 1,171دوالر أمرييك)

)b

حصة العامل

نسبة قانونية مقدارها  6.5%من أجور العاملني الشهرية.

نسبة قانونية مقدارها  6%من أجور العاملني الشهرية.

نسبة قانونية مقدارها  5.5%من أجور العاملني الشهرية.
[ارجع إىل الجدول الثالث (الجزء ج) من قانون صندوق
ادخار املوظفني ]1991

جميع العامل األجانب واملغرتبني وأًصحاب عملهم مستثنيني من دفع
املساهامت القانونية .ومن ناحية أخرى ميكنهم االختيار باملساهمة
والنسب املطبقة هي كام ييل- :

فئة العمر  60عام اً فام دون
 5.00رينغت ماليزي ( 1.17دوالر
 .iحصة صاحب العمل
أمرييك) لكل صاحب لكل شهر.

 .iiحصة العامل

العمل الشهرية
 11%من أجور ّ

[ارجع إىل الجدول الثالث (الجزء ب) من قانون صندوق ادخار املوظفني]1991
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أمرييك) لكل صاحب لكل شهر.
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العمل الشهرية
 5.5%من أجور ّ

[ارجع إىل الجدول الثالث (الجزء د) من قانون صندوق ادخار املوظفني]1991

 .5.4قانون الضامن االجتامعي للموظفني 1969
توفر مؤسسة الضامن االجتامعي نظامي ضامن اجتامعي لحامية رعاية
املوظفني ومعاليهم مبوجب قانون الضامن االجتامعي ( 1969القانون .)4
نظامي الضامن االجتامعي هام:
.i

نظام التأمني ضد إصابات العمل

.ii

نظام العجز

نظام التأمني ضد إصابات العمل
يوفر نظام التأمني ضد إصابات العمل حامية للموظفني الذين يعانون
من حوادث أو امراض مرتبطة بالعمل والتي تنشأ عن ويف سياق العمل
يف مجال معني .تتكون املزايا املوفرة مبوجب نظام التأمني ضد إصابات
العمل من املزايا الطبية ومزايا العجز املؤقت ومزايا العجز الدائم
ومخصصات العناية الدامئة ومزايا املعالني ومزايا الجنازة ومزايا إعادة
التأهيل ومزايا التعليم.

نظام العجز
يوفر نظام العجز تغطية  24ساعة للموظفني ضد العجز أو الوفاة
الناتج عن أي سبب غري متصل بوظيفته .من ناحية أخرى يجب أي
يفي صاحب العمل بالرشوط ليكون مؤهالً للحصول عىل تقاعد العجز.
املزايا املتوفرة مبوجب نظام العجر هي تقاعد العجز ومنحة العجز
ومخصصات العناية الدامئة وتقاعد الباقني ومزايا الجنازة ومزايا إعادة
التأهيل ومزايا التعليم.

املساهامت
مساهامت مؤسسة الضامن االجتامعي إجبارية مبوجب القانون ألصحاب
العمل والعامل املؤهلني.
تصنف هذه األنظمة إىل فئتني من املساهمة:
.i

الفئة األوىل

نظام التأمني ضد إصابات العمل ونظام تقاعد العجز .يتم دفع مبلغ
كل صاحب عمل وعامل .تتكون نسبة املساهمة
املساهمة من قبل ّ
مبوجب هذه الفئة  1.75%لحصة صاحب العمل و 0.5%من أجور
العامل الشهرية حسب جدول املساهمة.

.ii

الفئة الثانية

قانون نظام تأمني العمل ( 2017قانون )800

تتكون نسبة املساهمة مبوجب هذه الفئة  1.25%من أجور العامل
الشهرية يدفعها صاحب العمل حسب جدول املساهمة .يجب أن يتم
تغطية جميع العاملني الذي وصلت أعامرهم إىل عمر  60مبوجب هذه
الفئة بنظام إصابات العمل فقط.

تم تطبيق نظام تأمني العمل ( )EISيف يناير /كانون الثاين  2018لتوفري
مساعدة مالية فورية للعاملني املؤمنني الذين يفقدون وظائفهم .سيتم
مساعدة العاملني املتأثرين إليجاد وظائف جديدة وإذا لزم األمر ،سيتم
إعطاؤهم تدريباً لتحسني قدرتهم عىل العمل.

أهلية صاحب العمل

أهداف نظام تأمني العمل

يلزم أصحاب العمل الذين يوظفون موظفاً واحدا ً أكرث كام هو معرف
مبوجب القانون التسجيل ودفع مساهامت ملؤسسة الضامن االجتامعي.

.i

توفري مساعدة مالية فورية ملساعدة املوظفني الذين فقدوا
وظائفهم.

أهلية العامل

.ii

مساعدة العاملني العاطلني عن العمل يف إيجاد وظيفة جديدة من
خالل برنامج إعادة التوظيف.

.iii

زيادة أهلية العاطلني عن العمل عن طريق التدريب املهني.

يجب عىل جميع املوظفني مبوجب عقد خدمة أو تدريب يف القطاع
الخاص واملوظفني املتعاقد معهم /املؤقتني للحكومة االتحادية /حكومة
الوالية إضافة إىل الهيئات القانونية الحكومية /االتحادية أن يكونوا
مسجلني ومشمولني مبؤسسة الضامن االجتامعي .نسبة املساهمة محدد
بسقف أعىل ألجر شهري مقداره  4,000.00رينغت ماليزي.

تغطية نظام تأمني العمل
.i

يجب عىل جميع أصحاب العمل يف القطاع الخاص أن يدفعوا
مساهامت شهرية لكل عامل من عامليهم( .يعفى من ذلك
وعمل املنازل والعاملني لحسابهم الخاص).
املوظفني الحكومينيّ ،

.ii

يعرف العامل بأنه الشخص املوظف مقابل أجر مبوجب عقد
خدمة تدريب مع صاحب عمل .ميكن أن يكون عقد الخدمة أو
التدريب رصيحاً أو ضمنياً وميكن أن يكون شفهياً أو خطياً.

.iii

يجب عىل جميع العاملني والذين ترتاوح أعامرهم بني  18و60
سنة دفع املساهمة .من ناحية أخرى ،يعفى العاملني الذين
ترتاوح أعامرهم من  57عاماً فام فوق والذين ليس لديهم
مساهامت سابقة قبل عمر ال .57

قانون الضامن االجتامعي للعاملني لحسابهم الخاص 2017
(قانون )789

.iv

يتم تحديد سقف لنسب املساهمة للراتب املؤمن عند 4000.00
رينغت ماليزي.

دخل قانون الضامن االجتامعي للعاملني لحسابهم الخاص ( 2017قانون
 )789حيز التنفيذ اعتبارا ً من  1يناير /كانون الثاين  .2017يوفر هذا
القانون حالياً حامية مبوجب نظام إصابات العمل للعاملني لحسابهم
الخاص لسائقي سيارات األجرة العاملني لحسابهم الخاص واألفراد
الذين يقدمون خدمات مامثلة ميا يف ذلك سائقي إي هيلينغ مثل
غراب كار إضافة سائقي الحافالت العاملني لحسابهم الخاص مثل
حافالت النقل العام وحافالت الرحالت القصرية والحافالت الرسيعة
والحافالت الصغرية وحافالت املوظفني والحافالت الرافدة وحافالت
املدارس وحافالت املطار .يوفر النظام حامية لألشخاص املؤمنني العاملني
لحسابهم الخاص من إصابات العمل مبا يف ذلك األمراض الوظيفية
والحوادث التي تحدث أثناء األنشطة املتعلقة بالعمل .وهو يوفر مزايا
نقدية لسائقي سيارات األجرة ومعاليهم باألضافة إىل توفري رعاية طبية
وإعادة التأهيل الجسدي والتدريب املهني .مدة الحامية هي  12شهرا
من تاريخ ووقت دفع املساهمة .نسبة املساهمة منصوص  1.25%لكل
شهر من خيار الراتب املؤمن.

نسبة نظام تأمني العمل

املوظفون املعفون من الشمول بتغطية قانون الضامن االجتامعي
للعاملني لعام  ،1969هم كام ييل:
.i

موظفو الحكومة عىل مستوى الوالية والحكومة االتحادية
الدامئون.

.ii

خدم املنازل

.iii

العاملون لحسابهم الخاص

.iv

زوجات املالكني الوحيدون للرشكة أو ماليك الرشكة

صاحب العمل0.2% :
العامل0.2% :

مزايا نظام تأمني العمل

•
•
•
•
•
•
•

مخصصات البحث عن وظيفة
مخصصات تخفيض الدخل
رسوم التدريب
مخصصات التدريب
مخصصات إعادة التوظيف املبكر
برنامج التنسيب بإعادة التوظيف
اإلرشاد الوظيفي
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متديد تغطية الضامن االجتامعي
.i

الزوج /الزوجة

اعتبارا ً من  1يوليو /متوز  ،2018وسعت املؤسسة العامة للضامن
االجتامعي برنامج حامية الضامن االجتامعي للزوج /الزوجة العامل/
العاملة مع زوجها /زوجته يف رشكة مبوجب القانون رقم  4ورقم .800
مع توسيع حامية الضامن االجتامعي ،سيتم تغطية الزوجات أو الزوجات
املوظفني أو املوظفات من قبل زوجاتهم أو أزواجهم للعمل مع زوجاتهم
أو أزواجهم مبوجب القانون رقم  4والقانون  800بالضامن االجتامعي
مبوجب كال القانونني.
.ii

العمل األجانب
ّ

العمل األجانب (مبا
وسعت مؤسسة الضامن االجتامعي تغطيتها لجميع ّ
يف ذلك خدم املنازل) يف ماليزيا اعتبارا ً من  1يناير  /كانون الثاين 2019
وحيث سيتم تغطيتهم بنظام إصابات العمل مبوجب القانون  .4نسبة
املساهمة هي  1.25%من األجور الشهرية املؤمنة ويجب دفعها من قبل
صاحب العمل .يوفر نظام العمل حامية للعمل ضد الحوادث أو األمراض
الوظيفية الناشئة ويف سياق توظيفهم كحوادث السري.

العودة إىل برنامج العمل ()RTW
تم إدخال برنامج العودة إىل برنامج العمل يف العام  2007كمنهج
استباقي يف مساعدة األشخاص املؤمنني مبظلة مؤسسة الضامن االجتامعي
الذين يعانون من إصابات أو أمراض متعلقة بالعمل .يكون العاملون
املرىض أو املصابني الذين تعرضوا بنجاح لربنامج العودة للعمل تحت
مظلة الضامن االجتامعي اآلن قادرين عىل دعم أنفسهم وعائالتهم مالياً
إضافة إىل أن يصبحوا جزءا ً من القوة العاملة املنتجة الوطنية مرة أخرى
وبالتايل املساهمة يف النمو االقتصادي للبالد.

مركز تون رازاق إلعادة التأهيل التابع ملؤسسة الضامن
االجتامعي
يقع مركز تون رازاق إلعادة التأهيل التابع ملؤسسة الضامن االجتامعي
يف هانف تواه جايا يف باندا هيجاو ميالكا والذي بدأ مزاولة أنشطته يف
 1أكتوبر /ترشين األول  .2014يدعم املركز برنامج العودة للعمل عن
طريق تسهيالت شاملة للمشاركني املحالني حتى يكون الشخص املؤمن
قادرا ُ عىل العودة بنشاط إىل عامل األعامل ،ومام يساهم يف تطوير الوضع
االقتصادي واالجتامعي للعائالت واملجتامت والبالد.

برنامج الكشف الصحي
أدخلت مؤسسة الضامن االجتامعي برنامج الكشف الصحي يف العام
 2013حيث قامت بتوزيع قسائم كشف صحي للعاملني املؤمنني عندما
تصبح أعامرهم  40عاماً .يعد برنامج الكشف الصحي جزءا ً من الجهود
لالرتقاء مبامرسات أسلوب الحياة الصحي وبالتايل معالجة األمراض غري
املعدية بني العاملني.
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 .5.5قانون تعويضات العاملني ( 1952قانون )273
يوفر القانون التزاماً من أصحاب العمل لتأمني العامل ودفع تعويض لهم
مقابل اإلصابات التي تصيب العامل يف الحوادث الناشئة عن أو يف سياق
العمل .هنالك ثالثة أنواع من الحامية مبوجب هذا القانون هي العجز
الكيل الدائم والعجز الجزيئ الدائم والوفاة.

 .5.6قانون الصحة والسالمة املهنية 1994
قسم الصحة والسالمة املهنية يف وزارة املوارد البرشية مسؤول عن سن
وتفعيل الترشيعات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية .يضمن قسم
الصحة والسالمة املهنية أن الصحة والرفاه لألشخاص يف العمل إضافة
إىل األشخاص اآلخرين محمية من املخاطر الناشطة عن األنشطة املتعلقة
بالوظيفة يف مختلف قطاعات العمل مثل:
•

الصناعة؛

•

أعامل املناجم واملحاجر؛

•

اإلنشاءات

•

الزراعة والغابات وصيد األسامك؛

•

الخدمات العامة (الغاز ،الكهرباء واملاء وخدمات الرصف الصحي):

•

النقل والتخزين واالتصاالت؛

•

تجارة الجملة والتجزئة؛

•

الفنادق واالسرتاحات؛

•

التمويل والتأمني والعقارات والخدمات التجارية؛ و

•

الخدمات العامة والسلطات القانونية؛

إنفاذ النشاط محكوم بثالثة ترشيعات كام ييل:
•

قانون الصحة والسالمة املهنية 1994

•

قانون املصانع واآلالت 1967؛ و

•

قانون النفط (تدابري السالمة) .1984

يوفر قانون الصحة والسالمة املهنية 1994اإلطارالترشيعي لالرتقاء
وتحفيز وتشجيع معايري الصحة والعمل اآلمن العالية بني جميع أصحاب
العمل والعامل املاليزيني من خالل أنظمة ذاتية الترشيع مصممة لتناسب
مجال املنظمة املعني.
يحدد قانون الصحة والسالمة املهنية لعام  1994مسؤوليات أصحاب
العمل والعامل والعاملني لحسابهم الخاص واملصممني والرشكات
املصنعة واملستوردين وموردي املصنع أو املواد .مبوجب قانون الصحة
والسالمة املهنية لعام  ،1994يجب أن يحمي أصحاب العمل قدر
اإلمكان صحة وسالمة ورفاهية األشخاص العاملني لديهم .وهذا ينطبق
بشكل خاص عىل توفري وصيانة املاكينات اآلمنة ونظام العمل.

يجب اتخاذ الرتتيبات لضامن السالمة والصحة يف استخدام والتعامل
والتخزين ونقل املصنع واملواد .تشمل كلمة املنشآت أي آالت ومعدات
وأجهزة وأدوات ومكونات بينام تعني املواد أي مواد صناعية أو طبيعية
سواء كانت عىل شكل مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أو مواد
مدمجة من الحاالت السابقة.
يجب تقليل املخاطر الناتجة عن استخدام أو تخزين أو نقل املواد .يجب
أن يوفر أصحاب العمل املعلومات واإلرشادات والتدريب واإلرشاف
الرضوري للامرسات اآلمنة مبا يف ذلك املعلومات حول املتطلبات
القانونية مع اإلشارة الخاصة للعمليات ذات املخاطر الخاصة.
يجب أن يشكّل أصحاب العمل الذين يوظفون  40شخصاً أو أكرث لجنة
صحة وسالمة يف موقع العمل .الوظيفة الرئيسية لهذه اللجنة هو
ضامن أن تدابري الصحة والسالمة تتم مراجعتها بشكل منتظم إضافة إىل
التحقيق يف األمور املتعلقة بالصحة والسالمة املنفذة من قبل اللجنة.
يجب عىل أصحاب العمل أن يبلغوا أقرب مكتب صحة وسالمة مهنية
بأي حادث أو واقعة خطرية أو تسمم مهني أو مرض ناتج أو من
املحتمل أن يحدث يف موقع العمل.
العمليات التي تستخدم مواد كيميائية تتطلب أشخاصاً مختصني إلجراء
تقييم املخاطر الصحية الكيميائية واملراقبة والسالمة الشخصية بينام
يطلب من أطباء الصحة املهنية إجراء اإلرشاف الطبي يف موقع العمل.
هنالك مثانية ترشيعات مبوجب قانون الصحة والسالمة املهنية 1994
الذي ساهم قسم الصحة والسالمة املهنية يف أنفاذه وهي:

أهداف قانون املصانع واآلالت  ،1967من ناحية أخرى هي لتوفري تحكم
املصانع باملواد املتعلقة بالسالمة والصحة ورفاهية األشخاص إضافة
إىل تسجيل اآلالت وفحصها .يجب اعتامد جميع اآلالت املوثقة مثل
املراجل وأوعية الضغط ورافعات املسافرين ورافعات الركوب الرأسية
والجنادل من حيث متطلبات التصميم واملواصفات الفنية واالختبار
والفحص .يجب أن تقدم الرشكة املصنعة املخططات والحسابات الفنية
وشهادة الرشكة املصنعة واملستندات الداعمة األخرى إلكرتونياً من خالل
نظام  (SKUD (www.dosh.gov.joلغرض الحصول عىل موافقة عىل
التصميم من قبل قسم الصحة والسالمة املهنية.
يجب تسجيل جميع املصانع واآلالت العامة لدى قسم الصحة والسالمة
املهنية قبل تركيبها وتشغيلها يف ماليزيا.
يتطلب تشغيل وتركيب وصيانة وتفكيك املعدات الخاصة والعملية
خدمات األشخاص املختصني .وبالتايل ،فإنه وخالل تركيب اآلالت
واملعدات مثل الرافعات واملصاعد والسقاالت فإن خدمة األشخاص
املختصني إجبارية لضامن التنصيب اآلمن .يلزم األشخاص املختصون
اآلخرون مثل عاميل املراجل ومهنديس املحركات البخارية أن يشغلوا
معدات عالية الخطورة مثل املراجل البخارية.
أدخل قسم الصحة والسالمة واملهنية  15ترشيعاً مبوجب قانون املصانع
واآلالت  .1967وهي:
.1

ترشيعات مصاعد املسافرين والبضائع لعام 1970

.2

ترشيعات تسييج اآلالت والسالمة لعام 1970

.3

ترشيعات إشعار وشهادة املالءمة والفحص لعام 1970
ترشيعات الشخص املسؤول 1970

.1

بيانات السياسة العامة للصحة والسالمة من صاحب العمل (استثناء)
ترشيعات 1995

.4

.2

التحكم بترشيعات مخاطر الحوادث الصناعية الكبرية 1996

.5

ترشيعات الصحة والسالمة والرفاهية 1970

.3

ترشيعات الصحة والسالمة 1996

.6

ترشيعات مراجل البخار وأوعية الضغط 1970

.4

ترشيعات ضابط الصحة والسالمة 1997

.7

ترشيعات شهادات الكفاءة  -الفحوصات لعام 1970

.5

استخدام ومعايري التعرض للمواد الكيميائية الخطرة لترشيعات 2000

.8

ترشيعات اإلدارة لعام 1970

.6

ترشيعات اإلبالغ عن الحوادث والوقائع الخطرية والتسمم املهني
واألمراض املتعلقة باملهنة لعام 2004

.9

ترشيعات الخالفات القابلة للتسوية بالرتايض 1978

.7

ترشيعات تصنيف وتوسيم وورقة بيانات السالمة للمواد الكيميائية
الخطرة لعام 2013

 .11ترشيعات القيادة 1984

.8

ترشيعات التعرض للضوضاء 2019

 .12ترشيعات معالجة اإلسبتسوس لعام 1986

ميكن أن يؤدي التعارض يف املتطلبات يف القانون إىل املالحقة القضائية
يف املحاكم.

 .10قواعد تسوية الخالفات بالرتايض لعام 1978

 .13ترشيعات عمليات البناء وأعامل الهندسة اإلنشائية (السالمة) لعام 1986
 .14ترشيعات الغبار املعدين لعام 1989
 .15ترشيعات النظام الخاص للتفتيش (التفتيش حسب الخطر) لعام 2014
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تم إنفاذ قانون البرتول (تدابري السالمة) يف عام  .1984الهدف من هذا
القانون هو تنظيم السالمة يف نقل وتخزين واالستفادة من النفط .يغطي
نطاق هذا القانون نقل النفط عىل الطريق وسكك الحديد وخطوط
األنابيب وتخزين النفط ومناولته.
لغرض زيادة الوعي وفهم جوانب السالمة يف التعامل مع النفط ،تم
نرش قانون النفط (تدابري السالمة) لعام  1984مع ترشيعني .الترشيعات
مبوجب هذا القانون هي:
.1

ترشيعات نقل النفط عن طريق أنابيب النفط لعام 1985

.2

ترشيعات نقل النفط عن طريق البحر لعام 1985

.6

العالقة الصناعية

 .6.2قانون العالقات الصناعية 1967
يعمل نظام العالقات الصناعة يف ماليزيا ضمن اإلطار القانوين لقانون
العالقات الصناعية لعام ( 1967قانون  .)177تم إنفاذ القانون من قبل
قسم العالقات الصناعية ،ماليزيا وهو ينظم العالقات بني أصحاب العمل
والعاملني لديهم واتحاداتهم العاملية يف البلد .يحدد القانون من بني
أمور أخرى ما ييل:
.i

األحكام التي تبني العملية املتعلقة مبطالبات االعرتاف ومجال
متثيل االتحادات العاملية؛

.ii

iاألحكام املتعلقة بتسهيل املفاوضة الجامعية بني اتحاد العمل
وصاحب العمل والتيجة لالحقة لالتفاقية الجامعية؛

.iii

العملية وتسويتها مبا يف ذلك
األحكام املتعلقة مبنع النزاعات ّ
اإلحالة ملحكمة وزارة املوارد البرشية والصناعية التخاذ قرار بها؛

.iv

األحكام املتعلقة باإلجراءات الصناعية مثل االعتصامات
واإلرضابات واإلغالقات؛

.v

األحكام املتعلقة بتقديم مطالبات بإعادة العامل إىل وظائفهم؛

.vi

األحكام املتعلقة بعمل املحكمة الصناعية؛ و

.vii

األحكام املتعلقة بالصالحيات التحقيقية لضباط قسم العالقات
الصناعية ،ماليزيا.

 .6.1النقابات العاملية
بشكل عام ميتلك كل من صاحب العمل والعامل الحق بتشكيل نقاباتهم
أو اتحاداتهم الخاصة واالنضامم إليها لحامية مصالحهم ويجب أن تفي
برشوط التأسيس أو التجارة أو الوظيفة أو الصناعة .عضوية االتحاد
محدودة جغرافياً .عىل سبيل املثال ،يجب عىل أصحاب العمل أو العامل
يف شبه جزيرة ماليزيا أن ينضموا لالتحادات التي يقيم أعضاؤها يف شبه
والعمل املقيمني يف صباح أو
الجزيرة ويجب أن ينضم أصحاب العمل
ّ
سارواك فقط إىل االتحادات املؤسسة يف صباح وسارواك.
الغايات الرئيسية لالتحادات والنقابات هي كام ييل:
ترشيع العالقات بني العاملني وأصحاب العمل لغرض االرتقاء بالعالقات
يحسن رشوط العمل
الصناعية الجيدة بني العاملني وأصحاب العمل مام ّ
أو يعزز حالتهم االقتصادية واالجتامعية أو يزيد انتاجيتهم.
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.i

ترشيع العالقات بني العاملني فيام بينهم وبني أصحاب العمل فيام
بينهم.

.ii

العملية
متثيل أي من العاملني أو أصحاب الهمل يف النزاعات ّ

.iii

إجراء أو التعامل مع النزاعات العاملية واألمور املتعلقة بها؛ أو

.iv

اإلرتقاء أو تنظيم أو متويل اإلرضابات أو اإلغالقات يف أي تجارة
أو صناعة أو توفري الرواتب أو املنافع ألعضائها خالل اإلرضابات أو
اإلغالقات

.v

السياسات واإلرشادات لتشكيل وتفعيل االلتزامات وأنشطة
االتحادات العاملية مذكورة بشكل عام يف قانون االتحادات
العاملية لعام  1959وترشيعات االتحادات العاملية لعام 1959
والتي تحت إرشاف فسم شؤون االتحادات العاملية يف وزارة
املوارد البرشية.
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إضافة إىل ذلك يوفر قسم العالقات الصناعية يف ماليزيا خدمات استشارة
يف جميع القضايا واالستفسارات املتعلقة بعالقات التوظيف عن طريق
مكاتب فروعها الواقعة يف جميع أرجاء البالد.

 .6.3العالقات يف املؤسسات غري النقابية
يف املؤسسات غري النقابية ،فإن املامرسة االعتيادية لتسوية النزاعات هي
أن يحاول العامل أن يحصل مبارشة عىل تعويض من قبل مرشفه أو أو
رئيس العامل أو صاحب العمل .ميكن للعامل أيضاً أن يقدم شكوى لدى
وزارة املوارد البرشية والتي ستجري بدورها تحقيقاً.

الفصل
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إدارة املصارف
والتمويل ورصف
العمالت

 1.1.2املؤسسات املالية
يوفر الجدول التايل نظرة عامة حول عىل عدد من املؤسسات املالية التي تقع
تحت إرشاف البنك املركزي املاليزي يف نهاية ديسمرب /كانون األول :2018

املجمو ع

املؤسسات
الخاضعة
لسيطرة
ماليزية

املؤسسات
الخاضعة
لسيطرة
أجنبية

بنوك تجارية

26

8

8

يتكون النظام املايل املاليزي من مجموعة متنوعة من املؤسسات لتلبية
االحتياجات املتزايدة املتنوعة واملعقدة لالقتصاد املحيل .يتكون النظام
املايل من النظام املايل االعتيادي والنظام املايل اإلسالمي واللذا يتواجدان
ويعمالن بالتوازي مع بعضهام البعض.

بنوك إسالمية

16

10

6

بنوك إسالمية
دولية

2

0

2

 1.1.1البنك املركزي

بنوك
استثامرية

11

11

0

رشكات التأمني

33

13

20

مشغيل تكافل
(رشكات تأمني
إسالمية)

15

8

3

رشكات إعادة
التأمني

7

2

5

1.1النظام املايل يف ماليزيا

الغاية الرئيسية للبنك املركزي املاليزي (البنك) هو لتعزيز االستقرار
النقدي واالستقرار املايل مالمئة للنمو املستدام لالقتصاد املاليزي.
وظائفه الرئيسية كام هو منصوص عليه يف قانون البنك املركزي لعام
 2009وهي:
	• صياغة وتنفيذ السياسة النقدية يف ماليزيا؛
	• إصدار العملة يف ماليزيا؛
	• تنظيم املؤسسات املالية واإلرشاف عليها والتي تخضع للقوانني
املفروضة من قبل البنك؛
	• توفري الرقابة عىل أسواق النقد ورصف العمالت؛
	• مامرسة الرقابة عىل أنظمة الدفع؛
	• توفري نظام مايل رصني ومستدام وشامل؛
	• االحتفاظ باالحتياطات األجنبية وإدارتها يف ماليزيا؛
	• إدارة نظام إدارة رصف العمالت األجنبية يف البالد؛
	• العمل كمستشار للحكومة وخصوصاً يف السياسات االقتصادية
الكلية.

مشغيل إعادة
التكافل
(رشكات إعادة
تأمني إسالمية)

4

1

3

املؤسسات
املالية اإلمنائية

6

6

0

النظام املرصيف يضم البنوك التجارية والبنوك االستثامرية والبنوك االستثامرية
والبنوك اإلسالمية هو وسيلة التشغيل األساسية لألموال واملصدر األسايس
للتمويل الذي يدعم األنشطة االقتصادية يف ماليزيا .يعمل النظام املرصيف
من خالل شبكة مكونة من أكرث من  2,400فرعاً و 7,190بنكاً وكيالً يف جميع
أرجاء البالد .هنالك أيضاً  17مكتب متثيل لبنوك أجنبية يف ماليزيا والتي ال
متارس أعامالً تجارية مرصفية لكنها تقوم باألبحاث وخدمات االتصال وتبادل
املعلومات .ست مجموعات مرصفية ماليزية لها وجود يف  23بلدا ً من خالل
فروع ومكاتب متثيل ورشكات فرعية ومشاركة يف األسهم ومشاريع مشرتكة
يف جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك جميع دول آسيان.
املؤسسات املالية غري املرصفية أي املؤسسات املالية التنموية ورشكات التأمني
ومشغيل تكافل تك ّمل دور املؤسسات املرصفية يف توفري املدخرات واإليفاء
باالحتياجات املالية لالقتصاد .توفر رشكات التأمني ومشغيل التكافل التي
تعمل من خالل شبكة ألكرث من  690مكتباً و 170,000وكيل مسجل يف
جميع أرجاء البالد مسارات إلدارة املخاطر وحلول التخطيط املايل للرشكات
واألفراد.
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 1.1.2.1القطاع املايل اإلسالمي
يستمر التمويل اإلسالمي يف ماليزيا يف إظهار منو نشط مدعوماً بتنظيم شامل
وإطار حوكمة قانوين ومتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

وعىل الصعيد العاملي ،تحافظ ماليزيا عىل موقعها كمحور عاملي رائد
لسوق التمويل اإلسالمي .وهي موطن ألكرب سوق عاملي للصكوك حيث
متتلك  5.4%من حصص الصكوك املستحقة يف العامل مببلغ يقارب 215.2
مليار دوالر يف نهاية .2018

%حصة السوق من مجموع القطاع :أصل
املرصيف وأصل التكافل

األصول املالية اإلسالمية تحت اإلدارة ()Aum
حسب مكان اإلقامة (يف نهاية )2018

31.4%

16.7%

األصول
املرصفية
اإلسالمية

10.5%
8.3%

أصول تكافل
2010
2018

املصدر :البنك املركزي املاليزي
ميثل القطاع املرصيف اإلسالمي  916.7( 31.4%مليار رينغت ماليزي
من مجموع األصول املرصفية يف نهاية  ،2018وتوسيع دوره بشكل أكرب
كمك ّون رئييس للنظام املايل الكيل يف ماليزيا منذ تطبيق نرشة القطاع
املايل  .2011-2020مجموعة واسعة من املنتجات االبتكارية والتنافسية
املقدمة من أكرث من  40مؤسسة مالية (وتشمل هذه املؤسسات،
املصارف اإلسالمية ،النافذة اإلسالمية للبنوك االعتيادية والبنوك
االستثامرية ،والبنوك اإلسالمية الدولية واملؤسسات املالية التنموية)
والتي تهدف إىل خلق أثر إيجايب ومستدام عىل املجتمع واالقتصاد
والبيئة.
بالنسبة ملجال تكافل ،تشكّل أصول تكافل  31.4( 10.5%مليار رينغت
ماليزي) من حصة السوق من مجموع قطاع التأمني والتكافل يف نهاية
ُ .2018س ّجل معدل االخرتاق لسوق التكافل العائيل عند  15.2%مام يدل
عىل قبول عام متزايد للمزايا املقدمة من برنامج تكافل.
ولدعم تطوير أكرب للتمويل اإلسالمي يف ماليزيا ،تم إدخال الحسابات
االستثامرية وفقاً لقانون الخدمات املالية اإلسالمية للعام )IFSA( 2013
لتوفري الفرصة للعمالء لالستثامر ومشاركة األرباح من أنشطة استثامرية
متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية .تقدّم حسابات االستثامر أيضاً وسيلة
إضافية للرشكات للوصول إىل التمويل .وتوفر  9مصارف حالياً حسابات
االستثامر.
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29.2%

اململكة العربية
السعودية

13.4%
أخرى
3.7%
اددونيسيا

37.2%
ماليزيا

12.1%
جرييس

4.4%
لوكسمربوغ

املصدر :تقديرات  ،MIFCثومسون رويرتز
من حيث إدارة الرثوة اإلسالمية ،تعد ماليزيا هي املوطن األول
للتمويالت اإلسالمية حيث متثل  37.2%من حصة السوق العاملي بأصول
مدارة تقدر بحوايل  27.3مليار دوالر أمرييك يف نهاية  .2018حلت
ماليزيا يف املرتبة األوىل عاملياً من حيث عدد الصناديق فهي متثل 28.2%
من الحصة العاملية مبجموع  409صناديق مسجلة .وحالياً هنالك 53
رشكة إلدارة الصناديق تدير الصناديق اإلسالمية يف ماليزيا.

 1.1.2.2املؤسسات املالية اإلمنائية
املؤسسات املالية اإلمنائية يف ماليزيا هي مؤسسات مالية متخصصة تم
تأسيسها من قبل الحكومة بصالحية محددة لتنمية واالرتقاء بقطاعات
أساسية تعترب ذات أهمية اسرتاتيجية ألهداف التنمية االقتصادية
واالجتامعية الشاملة للدولة .تشمل هذه القطاعات االسرتاتيجية
القطاع الزراعي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وقطاعات البنية التحتية
والقطاع البحري والقطاعات املوجهة نحو التصدير إضافة إىل الصناعات
ذات الكثافة الرأساملية والصناعات التكنولوجية املتقدمة.
كمؤسسات متخصصة توفر املؤسسات املالية اإلمنائية مجموعة من
املنتجات والخدمات املالية املتخصصة لتناسب االحتياجات الخاصة
للقطاعات االسرتاتيجية املستهدفة .تقدّم الخدمات املساعدة عىل شكل

خدمات استشارية أيضاً من قبل املؤسسات املالية اإلمنائية لرعاية وتنمية
القطاعات املحددة .ولذا فإن املؤسسات اإلمنائية املالية تك ّمل املؤسسات
املرصفية وهي مبثابة ممر اسرتاتيجي لردم الفجوات يف توفري الخدمات
واملنتجات املالية إىل املجاالت االسرتاتيجية املحددة لغرض التنمية
االقتصادية طويلة األمد.
يف العام  ،2002تم إصدار قاو املؤسسات املالية اإلمنائية  2002لتعزيز
املتانة املالية والتشغيلية للمؤسسات املالية اإلمنائية من خالل املامرسات
املستدامة واإلطار التنظيمي واإلرشايف مام يسمح للمؤسسات بأداء
أدوارها املنوطة بها بطريقة رشيدة وفعالة وكفؤة .بإصدار قانون
املؤسسات املالية اإلمنائية ،تم تعيني البنك كهيئة تنظيمية وإِرشافية
للمؤسسات املالية اإلمنائية.
تم النص عىل ستة مؤسسات مالية إمنائية مبوجب قانون املؤسسات
املالية اإلمنائية كام ييل:
	•بنك تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي يوفر التمويل
والخدمات االستشارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة
يف خدمات التصنيع والخدمات والقطاعات اإلنشائية:
	•بنك بيامنغوانان ماليزيا بريهاد ،والذي يقدم التمويل متوسط
وطويل األجل ملشاريع البنية التحتية والبحرية والصناعات كثيفة
رأس املال وقطاعات التكنولوجيا املتطورة والقطاعات األخرى مبا
مياىش مع سياسة التنمية الوطنية؛
	•بنك كريجاساما راكيات ماليزيا بريهاد ،بنك تعاوين يشجع
املدخرات ويقدم خدمات مالية لألعضاء وغري األعضاء يف البنك.
	•بنك االسترياد والتصدير ماليزيا بريهاد أو بنك  EXIMوالذي
يقدم تسهيالت ائتامنية لدعم تصدير واسترياد البضائع واملشاريع
الدولية إضافة إىل توفري تأمني ائتامن التصدير وخدمات الضامن؛
	•يركز بنك سميبانان ناسيونال عىل التمويل املرصيف الشخيص
والتمويل املرصيف خاصة للمدخرين الصغار ،ويدعم أجندة اإلدماج
املايل عن طريق تقديم التمويل للمشاريع الصغرية وخدمات
العمالء املرصفية؛ و

2.2إعادة متويل ائتامن التصديرi-
إعادة متويل ائتامن التصدير i-يوفر متويل شحن مسبق وبعد قصري األمد
للمصدرين املبارشين وغري املبارشين .تم توفريه للرشكة املصنعة أو
الرشكة التجارية املؤسسة يف ماليزيا املشرتكني بشكل مبارش أو غري مبارش
املنخرطني يف نشاط تصديري والتجارة الدولية .الرشكات التي متتلك
خط ائتامن إعادة متويل ائتامن التصدير i-مؤسس حسب األصول مع
مؤسسة مالية مشاركة (بنك )ECR-i -مؤهلة للتسهيالت املالية التالية:
()i

إعادة متويل ائتامن التصدير i-املسبق؛ و

()ii

إعادة متويل ائتامن التصدير i-الالحق

تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير i-املسبق هو سلفة مالية من بنك
االسترياد والتصدير لتسهيل تصدير املنتجات والتجارة املاليزية قبل
الشحن وتشجيع الربط بني املصدرين واملوردين املحليني يف الصناعات
املوجهة لللتصدير.
تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير i-هو سلفة مالية للمصدرين لتمويل
التصدير أو التجارة بعد الشحن.

 2.2.1طرق التمويل
مبوجب تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير ،i-هنالك طريقتني ()2
للتمويل للمصدر املبارش وغري املبارش-:
.i

الطريقة القامئة عىل الطلب-:
بالنسبة للمصدّر املبارش ،متويل  ECR-iللشحن املسبق هو سلفة
مقابل دليل لطلب تصدير بينام هو للمصدّر غري املبارش هو سلفة
مقابل خطاب ائتامن داخيل  ECR-iأو طلب رشاء داخيل ECR-i
أو طلب رشاء محيل صادر ملصلحة املصدّر.

.ii

طريقة شهادة األداء-:

	•بنك بريتانيان ماليزيا بريهاد أو أجروبنك والذي يقبل املدخرات
واإليداعات ويوفر التمويل والخدمات االستشارية لدعم تنمية
القطاع واملجتمعات الزراعية.

بالنسبة للمصدّر املبارش /غري املبارش ،يتم القيام بالشحن املسبق مقابل
شهادة أداء صادرة عن بنك االسترباد والتصدير .يعتمد حد التمويل عىل
حد شهادة األداء لفرتة صالحية مدتها سنة واحدة.

يف الجهود املستمرة لتعزيز املؤسسات املالية اإلمنائية ،تم تعديل قانون
املؤسسات املالية اإلمنائية ليعزز بشكل أكرب الدور الوسيطي للمؤسسات
يف دعم القطاعات االقتصادية االسرتاتيجية ضمن بيئة التشغيل الصعبة.
ركزت التعديالت عىل تعزيز مامرسة حوكمة الرشكات بشكل أكرب
ولزيادة الكفاءة التشغيلية إضافة إىل سعة وقدرة املؤسسات املالية
اإلمنائية للقيام باألدوار املنوطة بها بشكل أكرث فعالية .تم مترير
تعديالت عىل قانون املؤسسات املالية اإلمنائية يف الربملان يف يوليو /متوز
 2015وأصبح ساري املفعول اعتبارا ً من  31يناير /كانون الثاين .2016

مبوجب تسهيل  ECR-iملا بعد الشحن ،طريقة التمويل املستخدمة هي
عن طريق رشاء فاتورة التصدير بخصم وحيث أنه يتم متديد التمويل
مقابل تقديم مستندات تصدير لبنك إعادة متويل ائتامن التصدير.i-

 2.2.2فرتة وهامش التمويل
الفرتة القصوى للتمويل مبوجب الشحن املسبق وما بعد الشحن هي
أربعة أشهر ( 120يوماً) و 6أشهر ( 183يوماً) عىل التوايل.
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بالنسبة لطريقة الشحن املعتمدة عىل الطلب فإن مبلغ التمويل املؤهل
للمصدّر املبارش هو حتى خمسة وتسعني ( )95باملائة من قيمة طلب
التصدير أو خمسة وتسعني ( )95باملائة من خطاب االئتامن الداخيل
إلعادة متويل التصدير ،i-أو طلب الرشاء الداخيل أو املحيل إلعادة متويل
التصدير i-للمصدّر غري املبارش.
بالنسبة للطريقة املعتمدة عىل شهادة األداء ملا قبل الشحن ،يكون حد
شهادة األداء املبلغ املؤهل للتمويل .يقسم حد شهادة األداء إىل ثالث
فرتات حيث تشكّل كل فرتة  4أشهر .املبلغ املؤهل للتمويل للمصدر
املبارش املنخرط يف التصنيع والتجارة هو مائة ( )100باملائة من قيمة
التصدير لل  12شهرا ً السابقة .وحيث أن املبلغ املؤهل لتمويل املصدّر
غري املبارش املشرتك يف التصنيع والتجارة هو مثانون ( )80%باملائة من
قيمة التصدير ل  12شهرا ً السابقة.

يف  ،2018بلغ سوق رأس املال املاليزي  3.1تريليون رينغت ماليزي
وهو ما يعادل  2.2مرة حجم االقتصاد الداخيل .تعد ماليزيا دولة
رائدة غىل املستوى العاملي يف سوق رأس املال اإلسالمي ب 1.9تريليون
رينغت ماليزي يف أسهم وصكوك مستحقة وتستمر ألن تكون أكرب سوق
للصكوك يف العامل.

مبوجب ما بعد الشحن ،يكون املبلغ املؤهل للتمويل هو مائة ()100%
باملائة من قيمة فاتورة التصدير.

استنادا ً إىل قوتنا يف سوق رأس املال اإلسالمي ،قاد هيئة األوراق املالية
املاليزية الجهود لتأسيس ماليزيا كمركز إقليمي لتمويل مستدام .بعد
إصدار أول صكوك خرضاء معرتف بها دولياً يف العامل يف  ،2017أسست
هيئة األوراق املالية املاليزية برنامج منحة صكوك استثامر مستدام
ومسؤول خرضاء بقيمة  6مليون رينغت ماليزي لتحفيز إصدار صكوك
االستثامر املستدامة واملسؤولة .بحلول نهاية العام  ،2018تم إصدار ما
مجموعة  5صكوك  SRIخرضاء تدعم  2.4مليار رنغت ماليزي يف أموال
تم جمعها.

 2.2.3الدفع

دعم االقتصاد الحقيقي

بالنسبة للمصدّر املبارش ،يجب أن يكون مصدر الدفع لتمويل الشحن
املسبق من عائدات التصدير املستلمة من املشرتين الخارجيني /عائدات
ما بعد الشحن املستلمة من بنوك إعادة متويل ائتامن التصدير .i-بالنسبة
للمصدّر غري املبارش ،يكون مصدر الدفع لتمويل الشحن املسبق من
عائدات املبيعات املحلية املستلمة من مستخدمة إعادة متويل ائتامن
التصدير ،i-منطقة التجارة الحرة/رخصة رشكات مستودع الرشكة
املصنعة.

يوفر سوق رأس املال املاليزي متويالً لالقتصاد الحقيقي .يف العام ،2018
بلغت حجم املبالغ التي تم جمعها من خالل إصدار السندات والصكوك
واألسهم  114.6مليار رينغت ماليزي .قنوات جمع أموال بديلة
للمؤسسات متناهية الصغر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة مثل متويل
الجمهور للحصص ومتويل النظري -النظري بلغت  261.5مليون رينغت
ماليزي جمعت من قبل  693مصدرا ً.

بالنسبة لتمويل الشحن املسبق ،يجب تصفية املبلغ املستحق عند استالم
عائدات التصدير أو عند استحقاق فاتورة ما بعد الشحن أيهام أسبق.
يتوفر التسهيل يف التمويل اإلسالمي استنادا ً إىل عقد /مفهوم مرابحة
أو تورق حسب الرشيعة (قبل الشحن) أو تورق (بعد الشحن) سواء
بالرينغت املاليزي أو الدوالر األمرييك.
ملزيد من املعلومات حول إعادة متويل ائتامن التصدير، )i (ECR-i-
يرجى زيارة www.exim.com.my

3.3سوق رأس املال يف ماليزيا
 3.3.1هيئة األوراق املالية املاليزية
هيئة األوراق املالية املاليزية هي املسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق
رأس املال املاليزي .وكوكالة تنظيم ذاتية التمويل ،فإتها متتلك صالحيات
تحقيقية وتنفيذية.
تتمثل مهمتها للنهوض بسوق رأس مال ابتكاري وتنافيس ونابض للحياة ،تستمر
هيئة األوراق املالية للسعي تحو منو مستدام وشامل .وهي ملتزمة بتنمية سوق
رأس مال ومؤسسة تنظيمية ميكن الوصول إليها ومرنة ومسؤولة.
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تركز هيئة األوراق املالية عىل بناء نظام بيئي ممكن يوفر إمكانية
الوصول وضامن حامية املستثمر وفعالية الوساطة .مهمتها الرئيسية هي
تنفيذ تنظيم وضامن منو السوق بهدف حامية املستثمرين مبا يف ذلك
مبادرات جمع األموال واالستثامرات.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة .www.sc.com.my

 3.3.2بورصة ماليزيا
بورصة ماليزيا هي رشكة بورصة قابضة تم تاسيسها يف  1973وتم
إدراجها يف عام  .2005واليوم هي واحدة من أكرب البورصات يف دول
اآلسيان ،وتضم أكرث من  900رشكة ألكرث من  60نشاط اقتصادي.
الرشكات مدرجة إما يف السوق الرئييس للرشكات الكبرية أو يف سوق
 ACEللرشكات الناشئة من جميع األحجام .يف  ،2017تم إدخال سوق
جديد يسمى  LEAPلتزويد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم
بطريقة لجمع األموال يف سوق رأس املال LEAP .هو السوق األول من
نوعه يف دول اآلسيان مام يضع ماليزيا يف الطليعة يف املنطقة من حيث
ابتكار سوق رأس املال.

وكبورصة متكاملة ،توفر بورصة ماليزيا مجموعة شاملة من املنتجات
والتي تتضمن األسهم واملشتقات والعقود اآلجلة والخيارات واألصول
الخارجية واإلسالمية إضافة إىل الخدمات املتعلقة بالبورصة مثل اإلدراج
والتداول واملقاصة والتسوية واإليداعات .إضافة إىل ذلك توفر بورصة
ماليزيا خيارات استثامرية أخرى تتضمن املشاريع االستثامرية الجامعية
مثل الصناديق املتداولة املتتبعة للمؤرشات ( ،)ETFsصناديق االستثامر
العقارية ( ،)REITsوالصكوك والسندات املتداولة يف البورصة ()ETBS
والصناديق التجارية.
تتبنى بورصة ماليزيا بورصة  FTSEماليزيا  KLCIكمؤرشها الرئييس.
بالنسبة للعرش سنوات األخرية ( ،)2009-2018زاد مؤرش FBMKLCI
بنسبة  93%بينام رسملة السوق اإلجاملية يف بورصة ماليزيا ارتفعت
بنسبة  .156%استمر سوق األسهم املاليزية بتسجيل منو بالرغم من
التذبذب املستمر يف أسواق األسهم العاملية .شهد معدل القيمة اليومي
لألسهم املتداولة زيادة بنسبة  112%لنفس الفرتة .اهتامم املستثمرين
األجانب يف السوق املاليزي ال زال مستقرا ً بنسبة ملكية أجنبية مسجالً
فوق  .22%شوهد منو مستدام يف األصول اإلسالمية حيث سجلت قيمة
الصكوك املدرجة يف بورصة ماليزيا زيادة بنسبة  204%منذ العام .2009
بورصة ماليزيا هي أيضاً أكرب مركز تجاري للعقود اآلجلة لزيت النخيل
والعقود اآلجلة لزيت النخيل الخام الذي تم إطالقه قبل  35عاماً تم
االعرتاف بها واإلشارة إليها عىل أنها املرجع العاملي لسعر زيت النخيل.
سمح الرتكيز الرئييس لبورصة ماليزيا يف سوق رأس املال اإلسالمي
للبورصة بأن تكون وسيلة مميزة رئيسية يف عرض املنتجات األكرث أهمية
من املنتجات األخرى .بورصة ماليزيا هي بورصة رائدة يف مساحة
سوق رأس املال اإلسالمي ،وحلت يف الطليعة يف عدة ابتكارات مبا يف
ذلك بورصة ماليزيا – i-املنصة االستثامرية العاملية األوىل املتوافقة
مع الرشيعة من البداية إىل النهاية ،وبورصة سوق السلع-وهي املنصة
التجارية العاملية األويل املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية من البداية إىل
النهاية لتجارة السلع.
يف مجال حوكمة واستدامة الرشكات ،تصنع بورصة ماليزيا اسامً لنفسها
يف جبهة املنطقة كبورصة مسؤولة وكمدافع قوي عن حوكمة الرشكات
ومنارص لجدول أعامل االستدامة .يف  ،2014أدخلت مؤرش FTSE4
للبضائع يف بورصة ماليزيا لقياس أداء الرشكات التي توضح املامرسات
البيئية واالجتامعية والحوكمة الجيدة وعززت بشكل أكرب التزامها لدعم
االسرتاتيجيات املستدامة بني املصدرين والسوق يف مايو /أيار 2015
عندما انضمت ملبادرة أسواق األمم املتحدة املالية املستدامة.
بينام تتقدم بورصة ماليزيا نحو إنجاز رؤيتها لتكون سوقاُ لدول آسيان
مرتبط عاملياً رائدا ً ومسؤوالً فتستمر بأن تبقى مركزة عىل مبادرات
لتوسيع وصولها وعروضها وتعزز نظام إيكولوجي مالئم لسوق رأس
املال بحيث يوجد فرصاً وفرية للمشاركني يف السوق للنمو وتحقق
القيمة التي يسعون إليها.
ملزيدمناملعلوماتحولبورصماليزيا،قمبزيارة.www.bursamalaysia.com

 i.iاملشاركني يف السوق
)a

رشكات الوساطة املالية

بتاريخ  31ديسمرب /كانون األول  ،2018هنالك  30رشكة وساطة
املالية ،تصنف  10منها عىل أنها  10مصارف استثامرية .تقدم
هذه املصارف يف مجال تداول األوراق املالية املدرجة يف األوراق
املالية لبورصة ماليزيا .متتلك البنوك االستثامرية رخصة مرصفية
تجارية صادرة عن البنك املركزي املاليزي مبوجب قانون البنوك
واملؤسسات املالية لعام  )BAFIA( 1989إضافة إىل رخصة
خدمات األسواق الرأساملية الصادرة عن هيئة األوراق املالية
مبوجب قانون األسواق الرأساملية والخدمات للعام  .2007وعىل
هذا النحو ،البنوك االستثامرية قادرة عىل توفري نظرة شاملة
لسوق رأس املال املدمج والخدمات املالية والتي تتضمن متويل
الرشكات وتداول سندات الديون والتعامل يف األوراق املالية .ال
تزال رشكة وساطة مالية واحدة متتلك حالة الوساطة الشاملة.
الوسيط الشامل قادر عىل تقديم خدمات سوق رأس مال مدمج.
)b

املشاركني يف التداول

املشارك يف التداول هي رشكة متتلك سهامً ممتازا ً واحدا ً عىل
األقل ملشتقات بورصة ماليزيا .وهي متارس أعامل تجارية كوسيط
للعقود اآلجلة من قبل هيئة األوراق املالية مبوجب قانون أسواق
رأس املال والخدمات للعام  .2007بتاريخ  31ديسمرب ،2018
هنالك  18مشارك مرخص يف التداول إلجراء تداول يف املشتقات.

 iiiiحامية املستثمر
تضع بورصة ماليزيا أهمية قصوى لحامية املستثمر وتكامل السوق
لضامت سوق رأس مال مستدام ويعمل بشكل جيد .ويتم تحقيق
هذا عن طريق املحافظة بإطار تنظيمي شامل وراسخ لحوكمة
السوق ومشاركيه بطريقة عادلة ومرتبة وفعالة.
ولتحقيق هذه الغاية ،متتلك بورصة ماليزيا قواعد واضحة وشاملة
وميكن الوصول إليها والتي تتم مراجعتها بني الحني واآلخر لضامن
بقائها ذات صلة وفعالة كأساس مرجعي مقابل املعايري العاملية
لتنظيم السوق .وهذا يهدف إىل ضامن أن القواعد توفر مستوى
كاف من حامية املستثمر لكنها ال تؤدي إىل تكاليف امتثال مرهقة
وال تعرقل تسيري ومنو األعامل التجارية
يف اضطالعها بوظيفتها التنظيمية ،تضع بورصة ماليزيا تركيزا ً
كبريا ً عىل ضامن توفر شفافية كافية يف السوق إضافة إألى تحسني
الحوكمة واملامرسة للرشكات والرشكات الوسيطة املدرجة .وهي
تستمر برفع معايري الكشف إضافة أىل مامرسات حوكمة الرشكات
واالستدامة من خالل منهجها اإلرشايف وبرنامج التعليم التوعوي.
إضافة إىل ذلك ،فإن املراقبة اليقظة واإلجراءات االستباقية تضمن
أكتشاف وإدارة أنشطة التداول والرشكات غري املضمونة.

إدارة املصارف والتمويل ورصف العمالت

65

سامهن هذه بالوصول إىل سوق منظم بشكل جيد مدعوم
مبستويات كافية من حامية املستثمر حيث تستمر ثقافة التنظيم
الذايت وجودة املامرسات من قبل مشاريك السوق بأن تعمل
بطريقة عادل ومرتبة.
اكتسبت قوة تنظيم السوق اعرتافاً دولياً وبعض االنجازات
امللحوظة مبا يف ذلك ما ييل:
	•يف مجال حوكمة الرشكات ،ارتفعت ماليزيا بقوة من
املركز السابع إىل املركز الرابع يف يس جي ووتش عام
 ،2018وهو ترتيب إقليمي لحوكمة الرشكات يتم القيام
به من قبل جمعية حوكمة الرشكات لدول آسيان.
	• حلت ماليزيا يف املركز الثاين بني  190دولة لحامية
املستثمرين الصغار استنادا ً عىل نتيجة ترتيب البنك
الدويل & تسهيل مامرسة األعامل يف شهر مايو /أيار
.2018

 iiiiiإدارة املخاطر
أنشات بورصة ماليزيا وظيفة إدارة مخاطر مركزية متكاملة مع وظيفة
امتثال لتوفري نظرة شاملة وواسعة للرشكة حول املخاطر وإدارة االمتثال
ضمن املجموعة.
تتبنى بورصة ماليزيا اإلرشادات املتعلقة بالبنية التحتية للسوق املايل
الصادرة عن هيئة األوراق املالية املاليزية؛ أفضل املامرسات مثل مبادئ
وإرشادات إدارة املخاطر ISO 31000:2009؛ ومبادئ ألطر البنية التحتية
للسوق املايل ( )PFMIالصادرة عن املنظمة الدولية لهيئة األوراق املالية
إلدارة مخاطر أعاملها وعملياتها.
أحد ميزات نظام إدارة املخاطر الرشكات لبورصة ماليزيا هو تطبيق
ثالثة خطوط دفاع تشكّل مسؤوليات ومساءلة وظيفية واضحة ومؤسسة
إلدارة املخاطر .وهذا أيضاً لضامن أن هنالك تحديدا ً واضحاً إلدارة
املخاطر ومسؤوليات االمتثال مبوجب كل خط دفاع لضامن وجود
مستويات كافية من عمليات التحقق والتوازات إضافة إىل االستقالل
األكرب.
مجال إدارة املخاطر لبورصة ماليزيا مدمج يف مستند قواعد وإدارة
ومجال مخاطر الرشكات واملطبقة عىل جميع كيانات األعامل يف بورصة
ماليزيا .مع إنشاء إطار عمل إدارة املخاطر ،تم تحديد املساءلة والسلطة
واملسؤوليات لألطراف ذات العالقة يف بورصة ماليزيا إلدارة املخاطر مبا
يف ذلك تطبيق عملية إدارة املخاطر واملحافظة عليها إضافة إىل ضامن
كفاية وفعالية وكفاءة أي ضوابط بشكل واضح .ضمن إطار العمل،
هنالك عملية مؤسسة ومنظمة لتعريف وتقييم وإيصال ومراقبة إضافة
إىل مراجعة مستمرة للمخاطر وفعالية اسرتاتيجيات وضوابط تخفيف
املخاطر عىل مستوى األقسام ومستوى الرشكات .يسرتشد تحليل وتقييم
املخاطر يف بورصة ماليزيا مبعايري املخاطر املعتمدة.
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4.4خدمات البوان املالية
 4.4.1هيئة خدمات البوان املالية (البوان )FSA
هيئة خدمات البوان املالية (البوان  )FSAهي الهيئة القانونية املسؤولة
عن تطوير إدارة مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية (البوان
 .)IBFCالدور الرئييس لهيئة خدمات البوان املالية هو ترخيص
وتنظيم الكيانات املرخصة العاملة يف مركز البوان الدويل لألعامل
التجارية واملالية وضامن امتثال جميع هذه الكيانات ألفضل املعايري
الداخلية والدولية املتبناة من قبل االختصاص .وهذا لحامية مصالح
املستثمرين إضافة إىل املحافظة عىل سالمة البيئة التنظيمية يف مركز
البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية.
كهيئة تنظيمية ملركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية ،تلتزم
هيئة خدمات البوان املالية باملحافظة عىل موقع مركز البوان الدويل
لألعامل التجارية واملالية كمركز مايل دويل حسن السمعة ومنظم بشكل
جيد يف آسيا واملحيط الهادي بينام يتم تنفيذ الرتويج ملركز البوان
الدويل لألعامل التجارية واملالية من قبل الذراع التسويقي لهيئة البوان
للخدمات املالية ،رشكة مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية
املؤسسة .رشكة مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية الخاصة
املحدودة رشكة مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية املحدودة
الخاصة هي فريق من املوارد والتخصصات ملساعدة املستثمرين فيام
يتعلق باالختصاص ومجموعته الواسعة لحلول الخدمات املالية بشقيه
االعتيادي واإلسالمي.

 4.4.2مامرسة األعامل التجارية يف مركز البوان الدويل
لألعامل التجارية واملالية
يحتل مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية موقعاً اسرتاتيجياً
آلسيا واملحيط الهادئ كبوابة لالستثامرات يف املنطقة وخارجها ،يقدم
للمستثمرين توازناً مثالياً للحيادية املالية والتأكد يف اختصاص النظام
القضايئ لرشكات مليد شور .ومدعوماً بإطار قانوين راسخ وشامل ،يوفر
مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية أحكاماً قانونية واضحة
ومتكاملة من قبل مجموعة واسعة من كيانات األعامل والكيانات
االستثامرية للمعامالت عابرة الحدود والتعامالت التجارية واحتياجات
إدارة الرثوات.
تلبي هياكل رشكة البوان املتعددة إضافة إىل الخدمات واملنتجات
الشاملة اإلسالمية واالعتيادية االحتياجات املختلفة للمستثمرين والتي
تساهم يف جعل البوان مركزا ً تجارياً دولياً جذاباّ ومنصة للمقيمني
وغري املقيمني لالستثامر يف الخارج .يس ّهل نظام التوصيل الفعال إضافة
إىل ميثاق عمالئها املوجه نحو العميل بشكل أكرب احتياجات األعامل
للمستثمرين.
الكيانات املؤسسة /املسجلة يف مركز البوان الدويل لألعامل التجارية
والدولية تتمتع مبزايا عدة ،من التكاليف التشغيلية املنخفضة إىل حوافز
رضيبية ميرسة وإمكانية وصول إىل اتفاقيات معاهدة رضيبية مزدوجة
من خالل شبكة معاهدة الرضيبة املزدوجة املاليزية .مبوجب نظام
رضيبة البوا ،فإن كيان البوان الذي ميارس نشاطاً تجاريا متعلقاً بالبوان:

.i

يدفع رضيبة كل سة مبعدل  3%من صايف أرباحة املدققة .ليس
هنالك حالياً أي رضيبة مفروضة عىل كيانات البوان التي متارس
نشاطات غري تجارية؛

.ii

ميكن أن تقوم باختيار غري قابل للرتاجع عنه لدفع رضيبة مبوجب
قانون رضيبة الدخل لعام  .1967وهذا سيعطي كيان البوان مرونة
أكرث لهيكلة معامالت أعاملهم التجارية بشكل فاعل وإيجاد رشوط
رضيبية أكرث تفضيالً للمستثمرين العاملني يف أو من خالل مركز
البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية؛ و

.iii

ميكن لكيان البوان أن يدفع زكاة األعامل التجارية بدالً عن
الرضيبة .منحت الحكومة أيضا عدة إعفاءات رضيبية إلغراء
املستثمرين والخدمات االحرتافية لتأسيس وجودهم يف مركز
البوان الدويل لألعامل التجارية والدولية.

5.5قواعد إدارة رصف العمالت األجنبية
تستمر ماليزيا يف املحافظة عىل نظام متطور إلدارة لرصف العمالت
األجنبية .إن قواعد إدارة رصف العمالت األجنبية ملجموعة األدوات
التحوطية األوسع املستخدمة من قبل املركزي املاليزي لضامن االستقرار
املايل وخاصة لحامية التوازن بني وضع املدفوعات وقيمة الرينغت
املاليزي .ويف نفس الوقت ،تهدف قواعد رصف العمالت األجنبية إىل
تسهيل األنشطة العابرة للحدود من قبل كيانات يف ماليزيا لتقوية
تنافسية ماليزيا بالنظر إىل الدرجة العالية النفتاح االقتصاد من حيث
التجارة واالستثامر والتدفقات املالية.

 5.5.1القواعد املطبقة عىل غري املقيمني
 5.5.1.1االستثامرات يف ماليزيا

 4.4.3األنشطة التجارية يف مركز البوان الدويل لألعامل
التجارية واملالية

ميكن للمستثمرين األجانب الوصول إىل األسواق املاليزية بسهولة ،مع
حركة حرة للتدفقات الداخلة والخارجة لرأس املال لالستثامرات يف ماليزيا.

يقدم مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية حالً مالياً شامالً بشقيه
اإلسالمي واالعتيادي ،والتأمني واملنتجات املتعلقة بالتأمني ،وأعامل
الرشكة االئتامنية وأنشطة سوق رأس املال.

	• يكون لدى غري املقيمني الحرية يف االستثامر بأي شكل من أشكال
أصول الرينغت سواء باستثامرات مبارشة أو من خالل محافظ
استثامرية.

إضافة إىل ذلك ،استمر مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية يف
تقديم منتجات متخصصة أخرى مبا يف ذلك إدارة الرثوات (األساسات)،
إعادة التأمني /إعادة التكافل والتأجري وتداول السلع .مجموعة واسعة
من الهياكل التجارية ذات الجدوى االقتصادية مثل رشكة البوان القابضة
ورشكات الخلية املحمية البوان ،ورشكة البوان محدودة املسؤولية
وتتوفر أيضاً رشكة ائتامنية خاصة.

	• ميكن متويل االستثامرات من خالل تحويل العملة األجنبية إىل
الرينغت من خالل بنوك محلية مرخصة(باستثناء البنوك اإلسالمية
الدولية املرخصة) أو املكاتب الدولية املعينة للبنوك املحلية
املرخصة؛ و

دخلت رشكة البوان الدولية لتداول السلع يف  2011مبوجب التحفيز
العاملي لربنامج التجارة وهي توفر حوافز لرشكات التجارة الدولية
لتأسيس رشكة البوان الدولية لتداول السلع يف مركز البوان الدويل
لألعامل التجارية واملالية ولتداول النفط /واملنتجات املتعلقة بالنفط ،مبا
يف ذلك الغاز الطبيعي املسال (.)LNG
تتكامل بورصة البوان الدولية مع التسهيالت املرصفية التقليدية من
خالل تقدميها خدمات زيادة رأس املال بشكل كامل بوصول غري محدود
لألسواق الدولية من خالل أنشطة اإلدراج والتداول وتسوية األدوات أو
التسهيالت املالية.
ملزيد من املعلومات حول مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية،
يرجى زيارة .www.labuanibfc.com

	• يكون لغري املقيمني الحرية يف إعادة عائدات االستثامرات واألرباح
والحصص أو شكل من أشكال الدخل والناتجة عن استثامرات يف
ماليزيا إىل أوطانهم رشيطة إعادة األموال بالعملة األجنبية.

 5.5.1.2الوصول إىل التمويل املحيل
.i

االق رتاض بالعملة األجنبية
)a

يكون لغري املقيمني الحرية يف اقرتاض أي مبلغ بالعملة
األجنبية من أي بنوك محلية مرخصة .ميكن االستفادة من
عائدات االقرتاض محليا أو دولياً ،و

)b

يكون لغري املقيمني الحرية أيضاً يف إصدار صكوك /سندات
بالعملة األجنبية الستخدامها محليا أو دولياً.

_____________________________
1
2

يقصد بالبنك المحلي المرخص البنك المرخص وبنك استثمار مرخص بموجب قانون الخدمات المالية  2013وبموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية .2013
ميكن العثور عىل قامئة باملكاتب الدولية املعينة عىل املوقع http://www.bnm.gov.my/documents/aoo/list_of_aoo_country_20190419.pdf
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.ii

االق رتاض بالرينغت املاليزي
)a

املؤسسات غري املالية -يكون لغري املقيمني الحرية يف اقرتاضأي مبلغ بالرينغت املاليزي من بنوك محلية مرخصة (باستثناء
البنك اإلسالمي الدويل املرخص) ،الرشكات املقيمة واألفراد
املقيمني لتمويل أنشطة يف القطاع العقاري يف ماليزيا.

)b

املؤسسات غري املالية واألفراد غري املقيمني يكون لهم الحرية
يف االقرتاض بالرينغت املاليزي لتمويل هاميش من كيانات
مقيمة برخصة وساطة مالية صادرة مبوجب قانون خدمات
وسوق رأس املال لعام  2007لتمويل عمليات رشاء األوراق
املالية واألدوات املالية املتداولة يف بورصة ماليزيا؛ و

)c

عند املوافقة من قبل البنك املركزي املاليزي ميكن أن يجمع غري
املقيمون متويالً بالرينغت املاليزي يف ماليزيا من خالل إصدار
صكوك /سندات بالرينغت املاليزي .ميكن استخدام العائدات
محلياً أو خارجياً مبا يخضع لتقديرات كل حالة عىل حدة.

 5.5.1.3تسوية التجارة يف البضائع والخدمات
ميكن لغري املقيمني أن يقوموا بتسويات للتجارة الدولية يف البضائع
والخدمات مع مقيمني بالعملة األجنبية أو الرينغت املاليزي عن طريق
بنوك محلية مرخصة أو مكاتب دولة معينة.

 5.5.2القواعد املطبقة عىل املقيمني
 5.5.2.1االستثامر يف أصول العملة األجنبية
.i

يكون للمقيمني دون االقرتاض بالرينغت الحرية يف تنفيذ
استثامرات بأصول بالعملة ألجنبية محلياً أو خارجياً بأي مبلغ.

.ii

يكون للكيانات املقيمة التي تقرتض محلياً بالرينغت املاليزي
الحرية يف القيام باستثامرات بأصول العمالت األجنبية محلياً أو
خارجياً مبا يصل إىل حد احرتازي قيمته  50مليون رينغت ماليزي
متكافئ يف مجموعه لكل سنة مالية عىل أساس مجموعة الرشكات
باستخدام متويالت بالعملة األجنبية يتم الحصول علبه من تحويل
الرينغت املاليزي .حساب تداول العملة األجنبية؛ اقرتاض العملة
األجنبية الذي تم الحصول عليه من بنك محيل مرخص ألغراض
غري االستثامر املبارش خارجياً أو من خالل مبادلة األصول املالية.

 5.5.2.2االق رتاض املحيل والخارجي
.i

االق رتاض بالعملة األجنبية
)a

 -بنوك محلية مرخصة؛

 5.5.1.4التح ّوط

-

يكون لغري املقيمني الحرية يف حامية عمالتهم من الرينغت املاليزي
ملعامالت الحسابات املالية والجارية يف بنوك محلية مرخصة (باستثناء
البنوك اإلسالمية الدولية املرخصة) واملكاتب الدولية املعتمدة.

 5.5.1.5حساب الرينغت والعملة األجنبية
ليس هنالك قيود عىل غري املقيمني لفتح-
.i

حسابات بالعملة األجنبية لدى أي بنوك محلية مرخصة لتسهيل
االستثامرات والعمليات التجارية يف ماليزيا .يكون لألموال يف هذه
الحسابات الحرية يف أن يتم تحويلها للخارج ،و

.ii

حسابات بالرينغت املاليزي لدى أي مؤسسة مالية ميكن متويل
الحسابات بالرينغت من خالل بيع العملة األجنبية عىل أساس
سبوت أو أي دخل يتم مكتسب من استثامراتهم يف ماليزيا مبا يف
ذلك الفائدة واإليجار واألرباح والحصص أو العائدات من تصفية
االستثامر يف أصولهم بالرينغت املاليزي .ميكن تحويل األموال
املوجودة يف هذه الحسابات خارجيا عند تحويلها إىل عملة أجنبية
لدى بنوك محلية مرخصة.

يكون للكيانات املقيمة الحرية يف اقرتاض أي مبلغ بالعملة
األجنبية من:

)b

رشكات مقيمة وغري مقيمة ضمن مجموعة كيانات الرشكة؛
املساهمني املبارشين املقيمني وغري املقيمني؛ و
مقيم آخر من خالل إصدار أوراق مالية مدينة بالعملة
األجنبية.

يخضع االقرتاض بالعملة األجنبية من قبل كيانات مقيمة من
مؤسسات مالية غري مقيمة وكيانات غري مقيمة والتي ال تكون
جزءا ً من مجموعة كيانات رشكتها لحد احرتازي قدره 100
مليون رينغت ماليزي مساو للمجموع عىل أساس مجموعة
الرشكة.

_____________________________
3
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يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول إصدار صكوك /سندات بالرينغت وبالعملة األجنبية على الموقع اإللكتروني http://www.bnm.gov.my/microsite/fxadmin/notices/Jointinfonote.pdf
يقصد ب سبوت رشاء وبيع أي عملة وتوصيلها خالل يومي عمل
يقصد باالقتراض المحلي بالرينغت هو االقتراض بالرينغت الماليزي الذي حصل عليه مقيم من مقيم آخر باستثناء االقتراض من كيانات مقيمة ولكن تشمل تسهيل البطاقة
االئتمانية الذي تم الحصول عليه من بنوك محلية مرخصة.
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.ii

االق رتاض بالرينغت املاليزي

يكون للكيانات املقيمة الحرية قي الحصول عىل اقرتاض بالرينغت
املاليزي ب:
)a

أي مبلغ من رشكات غري مقيمة ضمن مجموعة كيانات
رشكتها واملساهمني املبارشين غري املقيمني لتمويل األنشطة يف
القطاع العقاري يف ماليزيا؛ أو

)b

ما مجموعة  1مليون رينغت ماليزي بحد أقىص من أي غري
مقيم غري املؤسسات املالية غري املقيمة لالستخدام يف ماليزيا.

 5.5.2.3است رياد وتصدير البضائع والخدمات
جميع العائدات من تصدير البضائع يجب استالمها وإعادة توجيهها
مبارشة إىل ماليزيا كاملة حسب عقد مبيعات التصدير والذي يجب أن
ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ شحن التصدير .ميكن القيام بالتسوية مع
غري املقيمني بالرينغت املاليزي أو بعملة أجنبية.

 5.5.2.4التح ّوط
يسمح للمقيمني ببيع الرينغت املاليزي مقابل عملة أجنبية عىل أساس
املستقبيل مع بنوك محلية مرخصة (باستثناء البنوك اإلسالمية الدولية
املرخصة) لحامية عمالتهم األجنبية حتى اثنا عرش ( )12شهرا ً من
التزامات عملتهم األجنبية.

 5.5.2.5حسابات العملة األجنبية
يكون للمقيمني الحرية يف فتح حسابات بالعملة األجنبية لدى بنوك
محلية مرخصة ومؤسسات مالية غري مقيمة.
ملزيد من املعلومات حول قواعد دارة رصف العمالت األجنبية يف
ماليزيا ،يرجى زيارة >http://www.bnm.gov.my/fxadmin

_____________________________
6

تشير التزامات العملة األجنبية إلى دفع الواردات بالعملة األجنبية وتسديد القرض بالعملة األجنبية ومعامالت الحسابات الجارية األخرى بالعملة األجنبية مع غير المقيمين.
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حامية امللكية
الفكرية
1.1حامية امللكية الفكرية

يدار نظام امللكية الفكرية يف ماليزيا من قبل مؤسسة امللكية الفكرية يف
ماليزيا ( ،)MyIPOوهي وكالة تقع تحت إدارة وزارة التجارة املحلية
وشؤون املستهلك .تضم حامية امللكية الفكرية يف ماليزيا براءات
االخرتاع والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النسخ،
واملؤرشات الجغرافية وتصميامت اإلطار والدوائر املدمجة .ماليزيا عضو
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية وهي دول موقعة عىل معاهديت
باريس وبرين التي تنظم حقوق امللكية الفكرية.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن ماليزيا من الدول املوقعة عىل االتفاقية املتعلقة
بجوانب حقوق امللكية الفكرية للتجارة واملوقعة تحت رعاية منظمة
التجارة العاملية .توفر حامية كافية للمستثمرين املحليني واألجانب.
تتوافق قوانني امللكية الفكرية يف ماليزيا مع املعايري الدولية ومتت
مراجعتها من قبل مجلس الجوانب التجارية للملكية الفكرة بشكل
منتظم.

 1.1.1ب راءات االخ رتاع
ينظم كل من قانون براءات االخرتاع  1983وترشيعات براءات االخرتاع
لعام  1986حامية براءة االخرتاع يف ماليزيا .ميكن ملقدّم الطلب أن يتقدم
بطلب برباءة اخرتاع مبارشة إذا كان مقيامً أو يسكن يف ماليزيا .ميكن
ملقدم الطلب األجنبي أن يتقدم بطلب فقط من خالل وكالة براءات
اخرتاع مسجلة يف ماليزيا تنوب عن مقدّم الطلب.
ومبا يشابه دوالً أخرى ،يكون االخرتاع جديرا ً مبنح براءة اخرتاع إذا
كان جديدا ً ويتضمن خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق يف مجال صناعي.
وحسب الجوانب التجارية للملكية الفكرية ،ينص قانون براءات االخرتاع
عىل فرتة حامية  20عاماً من تاريخ تقديم الطلب .ومبوجب القانون
تقدم شهادة ابتكار االستفادة ملدة ابتدائية مدتها  10سنوات من تاريخ
تقديم الطلب وتجدد لفرتتني متتاليتني مدة كل واحدة منها خمس
سنوات حسب االستخدام .يكون ملالك براءة االخرتاع الحق يف االستفادة
من االخرتاع املحمي برباءة اخرتاع وإحالة براءة االخرتاع أو نقلها أو
إبرام عقد ترخيص لها .من ناحية أخرى ،يضم استثناء براءة االخرتاع
أيضاً ترخيصاً إجبارياً واستريادا ً موازيا أيضاً.

 1.1.2العالمات التجارية
يتم تنظيم حامية العالمة التجارية من قبل قانون العالمات التجارية
لعام  1976وترشيعات العالمات التجارية لعام .1997
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يوفر القانون حامية للعالمات التجارية وعالمات الخدمة املسجلة يف
ماليزيا .عند تسجيل العالمة ال ميكن ألي رشكة أو شخص غري مالكها
أو األشخاص املخولني أن يستخدموها .ميكن البدء يف تقديم شكوى
باالنتهاك ضد مسيئي االستخدام .فرتة الحامية هي عرش سنوات ،تجدد
لفرتة عرش سنوات بعدها .يحق ملالك العالمة التجارية أو عالمة الخدمة
تداول أو التنازل عنها إضافة إىل ترخيص استخدامها.
مثلام هو األمر يف براءات االخرتاع ،يجوز ملقدمي الطلب املحليني أن
يقدموه بأنفسهم يجب عىل مقدمي الطلب األجانب أن يقوموا بذلك
من خالل وكاالت عالمات تجارية مسجلة.

 1.1.3التصاميم الصناعية
تنظم حامية التصاميم الصناعية يف ماليزيا من خالل قانون التصاميم
الصناعية  1996وترشيعات التصاميم الصناعية لعام  .1999يوفر القانون
حقوق التصاميم الصناعية املسجلة مثل امللكية الشخصية قادر عىل
اإلحالة أو النقل مبوجب القانون.
لتكون مؤهلة للتسجيل يجب أن تكون التصميامت الصناعية جديدة وال
تتضمن طريقة البناء أو التصميم املحدد من الوظيفة فقط .إضافة إىل
ذلك ،فإن تصميم املادة يجب أن ال يكون معتمدا ً عىل مظهر مادة أخرى
تكون جزءا ً أساسياً.
يجوز ملقدمي الطلب املحليني أن يقدموا طلبات تسجيلهم بشكل فردي
أو من خالل وكيل تصاميم صناعية مرخص .من ناحية أخرى ،سيحتاج
مقدمي الطلبات األجانب إىل البحث عن خدمات وكالء تصاميم صناعية.
التصاميم الصناعية املسجلة محمية لفرتة مبدئية مقدارها خمس
سنوات والتي ميكن متديدها ل 4فرتات متتالية مدة كل واحدة منها 5
سنوات مام يوفر فرتة حامية متتد حتى  25عاماً.
قامت ماليزيا بتعديل قانون التصاميم الصناعية لعام  1996والذي دخل
حيز التنفيذ اعتبارا ً من  1يوليو /متوز  .2013تتضمن التعديالت حداثة
عاملية ،زيادة مدة الحامية وإدخال نظام مجلة امللكية الفكرية وتوفري
تحويل التصاميم الصناعية إىل نقد وسندات مالية.

 1.1.4حقوق النسخ
يوفر قانون حقوق النسخ لعام  1987حامية شاملة ألعامل حقوق
النسخ .يحدد القانون طبيعة األعامل املؤهلة لحقوق النسخ (والتي
تتضمن برامج حاسوبية) ،ونطاق الحامية والطريقة التي متت مبوجبها
الحامية .توجد حقوق النسخ يف كل عمل مؤهل لحامية حقوق النسخ
التي يكون املؤلف شخصاً مؤهالً لها.
حامية حقوق النسخ لألعامل األدبية أو املوسيقية أو الفنية هو لطوال
حياة املؤلف و 50سنة بعد وفاته .يف التسجيالت الصوتية ،والبث
اإلذاعي واألفالم فإن حامية حقوق النسخ هي ل  50سنة بعد نرش أو
بث العمل للمرة األوىل.

يوفر القانون حامية لحقوق املؤدي يف أداء مبارش والذي يجب أن يستمر
ملدة  50عاماً من بداية السنة امليالدية التالية التي تم إعطاء فيه األداء
املبارش أو تم تصحيحه يف تسجيل صويت.

ميكن ملقدمي الطلب املحليني تقديم طلبات بشكل منفرد أو من خالل
وكيل مؤرشات جغرافية مسجلة .من ناحية أخرى ،سيحتاج مقدمي
الطلبات األجانب إىل البحث عن خدمات وكالء مؤرشات جغرافية .فرتة
الحامية هي عرش سنوات ،وتجدد لفرتة عرش سنوات بعدها.

ميزة فريدة للقانون هو تضمينه أحكام لتنفيذه .مينح تعديل قانون
حقوق النسخ لعام  1987الذي بدأ تنفيذه يف  1أكتوبر /ترشين األول
 ،2003سلطة االعتقال (مبا يف ذلك االعتقال دون ضامن) لضباط تنفيذ
وزارة التجارة املحلية وشؤون املستهلك .يتم تعيني هذا الفريق
الخاص من وزارة التجارة املحلية وشؤون املستهلك لتنفيذ القانون وهم
مخولون لدخول األبنية التي يشتبه يف احتوائها عىل نسخ متثل انتهاكاً
للقانون وللبحث عن النسخ التي تنتهك القانون وحجزها.

 1.1.7تقييم امللكية الفكرية

بدأ رسيان قانون حقوق النسخ املعدل  2012يف  1مارس /آذار .2012
تم تعديل القانون ليكون متوامئاً مع التطور التكنولوجي وألن ميتثل
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بامللكية الفكرية واملتعلقة
بحقوق النسخ والحقوق ذات العالقة األخرى .من بني التعديالت
الرئيسية هو إدخال نظام اإلشعار الطوعي بحقوق النسخ وتنظيم
مؤسسة اإلدارة املشرتكة وتوسيع وظيفة حقوق النسخ .ابتداء من 1
يونيو /حزيران  ،2012يجوز ملالك حقوق النسخ التقدم بطلب لإلشعار
الطوعي يف منظمة امللكية الفكرية يف ماليزيا ومؤسسة اإلدارة املشرتكة
ميكن تسجيلها يف منظمة امللكية الفكرية يف ماليزيا.

جنباً إىل جنب مع منوذج تقييم امللكية الفكرية تم إنشاء برنامج تدريب
تقييم امللكية الفكرية بالتعاون مع معهد التجارة العاملي (،)WTI
وجامعة برين يف سويرسا وأطلق يف السابع من مارس /آذار 2013
بتدريب دفعة من الرواد .سيساعد وجود مق ّيمني للملكية الفكرية يف
تخفيض التكلفة وتعقيد تعيني مقيمي امللكية الفكرية األجانب يف توفري
تقييامت أو تخمينات ألغراض التمويل واالقرتاض وبالتايل جعله أكرث
قابلية للوصول للرشكات الصغرية واملتوسطة وماليك امللكية الفكرية يف
الحصول عىل تقييم أو تخمني مللكيتهم الفكرية .سيساهم هذا بدوره يف
حيوية النظام اإليكولوجي.

 1.1.5تصميم اإلطار للدائرة املدمجة

 1.1.8متويل امللكية الفكرية

يقدم قانون تصميم الدوائر املدمجة  2000لحامية تصاميم اإلطار
الخاصة للدوائر املدمجة اعتامدا ً عىل األصالة واخرتاع املخرتع الشخيص
وحقيقة أن االخرتاع تم اخرتاعه دون قيود .ليس هنالك تسجيل
لتصميم اإلطار الخاص بالدائرة املدمجة.

كجزء من اسرتاتيجية الحكومة الكلية لتحسني وتعزيز تنافسية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعمل مؤسسة امللكية الفكرية املاليزية
مع أصحاب مصلحة متعددين والفاعلني األساسيني يف الصناعة وخصوصاً
املقرضني واملؤسسات املالية لتوسيع منتجاتهم املالية والقروض عن
طريق توفري التمويل اعتامدا ً عىل حقوق امللكية الفكرية للرشكات
املتوسطة والصغرية كجزء من املتطلبات الجانبية لتأمني االقرتاض من
قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

مدة الحامية هي  10سنوات من تاريخ االستفادة التجارية أو  15سنة
من تاريخ االخرتاع إذا مل تتم االستفادة منه تجارياً .يسمح القانون أيضاً
التخاذ إجراء من قبل املالك إذا تم انتهاك مثل هذه الحقوق املعرتف بها
مبوجب القانون .ميكن نقل الحق أيضاً إما بشكل جزيئ أو كيل بطريقة
اإلحالة أو الرتخيص أو الوصية أو من خالل تنفيذ القانون.
يتم تطبيق القانون وفقاً التفاقية الجوانب التجارية لحقوق امللكية
الفكرية لتوفري ضامن للمستثمرين يف املجال اإللكرتوين يف ماليزيا
ولضامن التطور التكنولوجي يف البالد.

 1.1.6املؤرشات الجغ رافية
يوفر قانون املؤرشات الجغرافية لعام  2000حامية للبضائع التي تتبع
اسم املكان الذي تنتج فيه البضائع حيث تعزى نوعية معينة أو السمعة
أو الخصائص األخرى للبضائع بشكل أسايس ملنطقتها الجغرافية .تنطبق
هذه الحامية عىل البضائع مثل املنتجات الطبيعية أو الزراعية أو
منتجات حرفية أو صناعية أخرى .يجب أن ال تتم حامية املؤرشات
الجغرافية التي تتعارض مع القوانني الحكومية أو املبادئ األخالقية
مبوجب القانون.

مؤسسة امللكية الفكرية املاليزية توفر خدمات بحث وتقديم لرباءات
االخرتاع والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية واملؤرشات الجغرافية
والبحث اإللكرتوين إلشعار أعامل حقوق النسخ .ملزيد من املعلومات
حول حامية امللكية الفكرية ،يرجى زيارةwww.myipo.gov.my

 1.1.9سوق حقوق امللكية الفكرية
كجزء من التوجه الكيل يف تقوية النظام اإليكولوجي للملكية الفكرية
ومبا يضمن العرض والطلب الصحي للملكية الفكرية حرج لتشجيع
االستثامرات املستمرة يف إيجاد امللكية الفكرية واألشكال األخرى
للمعرفة الفنية واألصول غري امللموسة .طورت املؤسسة املاليزية
للملكية الفكرية وأطلقت منصة تجريبية تسمى سوق حقوق امللكية
الفكرية لتحسني الوصول ورؤية ماليك امللكية الفكرية الذين يرغبون
يف ترخيص وبيع حقوقهم .تم إنشاء هذه البوابة ملواجهة الصعوبة التي
يواجها ماليك اململكية الفكرية يف صنع ملكيتهم الفكرية والحصول عىل
وصول للرتاخيص واملشرتين املحتملني .وبهذه املنصة ،أبرمت املؤسسة
املاليزية للملكية الفكرية رشاكات اسرتاتيجية مع أسواق أخرى للملكية
الفكرية يف هونغ كونغ وسنغافورة وعدة مناطق يف الصني لتوسيع
الوصول لحقوق امللكية الفكرية املحلية .سيتم إضافة أسواق مناسبة أكرث
عاملياً للشبكة يف املستقبل القريب.
ملعرفة املزيد حول سوق امللكية الفكرية وكيف ميكن مامرستها ،يرجى
زيارة املوقع اإللكرتوين .www.iprmarketplace.com.my

حامية امللكية الفكرية
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الفصل 8
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ولتعزيز منو بيئي مستدام وسليم ،أسست الحكومة املاليزية اإلطار
القانوين واملؤسيس للحامية البيئية .يتم تشجيع املستثمرين عىل أخذ
العوامل البيئية باالعتبار خالل املراحل املبكرة من تخطيطهم للمرشوع.
تشمل جوانب السيطرة عىل التلوث التعديالت املحتملة يف خط االنتاج
لتقليل إنتاج النفايات والنظر إىل منع التلوث كجزء من عملية اإلنتاج
والرتكيز عىل خيارات إعادة التدوير مبا يف ذلك ثقافة التنظيم.

1.1السياسة
تم استحداث السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة للتقدم املستمر اقتصادياً
واجتامعياً وثقافياً وتعزيز نوعية الحياة للمواطنني املاليزيني من خالل
تنمية بيئية قوية ومستدامة .تهدف السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة
لتحقيق:
i.iبيئة نظيفة وبيئة انتاجية آمنة وصحية لألجيال الحالية
واملستقبلية.
iiiiاملحافظة عىل اإلرث الطبيعي والثقايف الفريد واملتنوع واملشاركة
الفاعلة من قبل كل أطياف املجتمع؛ و
iiiiiأمناط وأساليب الحياة املستدامة لالستهالك واالنتاج.

تسعى السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة إىل دمج االعتبارات البيئية
يف األنشطة التنموية ويف جميع عمليات اتخاذ القرار وتعزيز النمو
االقتصادي والتنمية البرشية طويلة األمد ولحامية وتعزيز البيئة .فهي
تك ّمل وتعزز األبعاد البيئية للسياسات الوطنية األخرى مثل تلك
السياسات املتعلقة بتشجري الغابات والصناعة وتراعي املعاهدات الدولية
واالهتاممات العاملية.

2.2املتطلبات البيئية
يدعو قانون النوعية البيئية لعام  1974والترشيعات املصاحبة له إىل
تقييم األثر البيئي وتقييم مالءمة املوقع وتقييم التحكم بالتلوث
واملراقبة والتنظيم الذايت متوافقة مع القانون .يلزم األنشطة الصناعية
بأن تحصل عىل املوافقات التالية من املدير العام للنوعية البيئية قبل
تنفيذ املرشوع.
.i

تقييم األثر البيئي لألنشطة املنصوص عليها.

.ii

إشعار وإذن خطي لإلنشاء

.iii

موافقة خطية لرتكيب املحارق ومعدات حرق الوقود واملداخن.

.iv

رخصة إلشغال وتشغيل األبنية واملركبات املنصوص عليها

 2.2.1تقييم األثر البيئي لألنشطة املنصوص عليها

هنالك مثاين ( )8مبادئ مدرجة تحت السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة
لتناغم أهداف التنمية االقتصادية مع الرضورات البيئية:

يجب عىل املستثمر أن يتحقق أوالً فيام إذا كان تقييم األثر البيئي
مطلوباً ألنشطته الصناعية املقرتحة .فيام ييل األنشطة املنصوص عليها
مبوجب أمر النوعية البيئية (األنشطة املنصوص عليها) (تقييم األثر
البيئي) لعام  2015والتي تتطلب تقييامً لألثر البيئي قبل املوافقة عىل
املرشوع.

	• املحافظة عىل حيوية وتنوع الطبيعة

الجدول األول

	• التحسني املستمر يف جودة البيئة

 1.1الزراعة:

	• اإلدارة الرشيدة للبيئة

	• االستخدام املستدام للموارد الطبيعية

.i

برامج تطوير األرايض التي تغطي مساحة  20هيكتارا ً أو أو أكرث
ولكن أقل من 500هيكتار إلدخال الغابات يف اإلنتاج الزراعي.

.ii

تطوير األرايض الزراعية التي تغطي مساحة  500هيكتار أو أكرث
مبا يف ذلك التغيريات يف أنواع االستتخدام الزراعي.

	• اتخاذ القرار املتكامل
	•دور القطاع الخاص
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	•االلتزام واملساءلة

 2.2املطار:

	•املساهمة النشطة يف املجتمع الدويل

توسيع املطار مبا يشمل املدرج بطول  1000مرت أو أطول.

اإلدارة البيئية

 3.3الترصيف والري
.i

إنشاء بحريات صناعية وتوسيع البحريات الصناعية التي تكون
مساحتها  100هيكتارا أو أكرث.

.ii

برامج الري التي تغطي مساحة  500هيكتارا ً أو أكرث.

iiiiاإلسمنت:
معمل لطحن االسمنت بقدرة إنتاج اسمنت يومية قدرها 200
طن أو أكرث.
iiiiiالجري
إنتاج  100طن أو أكرث يومياً من الجري املحروق باستخدام الفرن
الدوار أو  50طن أو أكرث من الجري املحروق باستخدام الفرن
العمودي.

 4.4األسامك:
مشاريع تربية األسامك عىل األرض مصحوبة بإزالة غابات املنغروف أو
غابات مستنقع الخث أو غابات مستنقعات املياه العذبة التي تغطي
مساحة  20هكتار أو أكرث ولكن أقل من  50هكتار.

 5.5تشجري الغابات:
.i

تحويل غابة عند ارتفاع  300مرت أو أكرث فوق مستوى سطح البحر
إىل استخدام آخر لألرض تغطي مساحة  20هكتار أو أكرث ولكن
أقل من  100هكتار.

.ii

التحطيب أو قطع أو أخذ األخشاب لغايات التحويل من غابة إىل
استخدام آخر لألرض تغطي مساحة  100هكتار أو أكرث ولكن أقل
من  500هكتار.

.iii

التحطيب أو قطع أو أخذ الخشب من الغابة عند ارتفاع أقل من
 300مرت فوق سطح البحر وتغطي مساحة  100هكتار أو أكرث
خارج الغابات املحمية الدامئة.

.iv

تحويل مساحة-

قدرة إنتاج لكل منتج أو منتج مركب أو أقل من  50طن يومياً.
v.vأحواض بناء السفن:
الوزن الكيل بالطن  5000طن أو أكرث.

 7.7استصالح األرايض:
استصالح الشواطئ أو استصالح األرايض عىل طول ضفاف النهر مبا يشمل
مساحة تقل عن  50هكتارا ً.

 8.8التعدين:
i.iعملية واحدة خارج منطقة تواجد املعادن مبا يف ذلك تركيز
األلومنيوم أوالنحاس أوالحديد املذهب أو التنتالوم أو معادن
األرض النادرة.

)a

غابة مانغروف

)b

غابة مستنقع الخث؛ أو

iiiiتعدين الرمال عىل األرض أو النهر أو يف املناطق الشاطئية أو
املسطحات املائية التي ال تتجاوز  3أميال بحرية تقاس من خط
املاء املنخفض والتي تشمل مساحة  20هكتارا ً أو أكرث.

)c

غابة مستنقع مياه عذبة

iiiiiتعدين الرمال يف منطقة الجرف القاري

لالستخدام الصناعي أو املنزيل أو الزراعي وتغطي مساحة  20هكتارا ً أو
أكرث ولكن أقل من  50هكتارا ً.
.v

ivivالبرتوكيامويات

تطوير الغابات املشجرة التي تغطي مساحة  100هكتار أو أكرث
ولكن أقل من  500هكتار.

 9.9النفط:
.i

تطوير -
)a

حقل النفط؛

 6.6الصناعة:

)b

حقل الغاز؛ أو

i.iالكيامويات:

)c

حقل الغاز والنفط.

قدرة إنتاج لكل منتج أو منتجات مركبة قدرها  100طن أو أكرث لكل
يوم.

اإلدارة البيئية
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.ii

.iii

.iv

إنشاء  30كيلومرتا ُ أو أكرث بطول-
)a

أنابيب البعيدة عن الشاطئ

)b

أنابيب الربية

)c

أنابيب البعيدة عن الشواطئ واألنابيب التي عىل الساحل.

إنشاء
)a

مرافق لفصل النفط ومعالجته ومناولته وتخزينه؛

)b

أو مرافق لفصل الغاز ومعالجته ومناولته وتخزينة ،أو

)c

مرافق لفصل الغاز والنفط ومعالجته ومناولته وتخزينه.

إنشاء مستودع للمنتج لتخزين النفط أو الغاز أو الديزل والذي
ميتلك سعة تخزينية قدرها  60,000برميل أو أكرث (باستثناء
محطة الخدمة) ضمن  3كيلومرت من أي منطقة تجارية أو
صناعية أو سكنية.

 1010املوانئ:

تطوير أو تطهري األرايض التي تقل عن  50باملائةة من مساحة مائلة أكرب
من أو يساوي  250ولكن أقل من . 350

 1414معالجة النفايات والتخلص منها:
i.iالنفايات املجدولة:
)a

إنشاء معمل استخالص (خارج املوقع).

)b

إنشاء محطة معالجة املياه العادمة (خارج املوقع)

)c

إنشاء مرفق تخزين (خارج املوقع)

iiiiالنفايات الصلبة:
)a

إنشاء مصنع السامد.

)b

إنشاء مصنع استخالص أو مصنع تكرير.

iiiiiمياه الرصف الصحي:

.i

توسيع امليناء والذي يتضمن زيادة  50باملائة أو أكرث يف سعة
املناولة سنوياً.

a)aإنشاء محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي لعدد سكان
 20,000نسمة أو أكرث

.ii

توسيع ميناء األسامل مبا يف ذلك زيادة بنسبة  50باملائة أو أكرث يف
كمية األسامك املصطادة سنوياً.

b)bمرافق معالجة الحأمة الصلبة

 1111محطة التوليد واإلمداد
i.iإنشاء محطة طاقة تعمل بواسطة البخار باستخدام الوقود
األحفوري (غري الفحم) ومتتلك قدرة  10ميغا وات أو أكرث بوجود
أو عدم وجود خط إمداد.
iiiiإنشاء محطة توليد الطاقة ذات الدورة املختلطة بوجود أو عدم
وجود خط إمداد.

 1515التجريف
.i

التجريف الرئييس

.ii

التخلص من نفايات املواد املجرفة

 1616اإلسكان:
عمليات تطوير سكنية التي تغطي مساحة  50هيكتارا ً أو أكرث.

iiiiiإنشاء خط إمداد يف منطقة حساسة بيئياً

 1717تطوير عقارات صناعية:

 1212تطوير املنطقة الساحلية ومنطقة التالل:

تطوير عقار صناعي يغطي مساحة  20هكتارا ً أو أكرث

i.iإنشاء مبنى أو مرافق تحتوي عىل  80غرفة أو أكرث يف منطقة
ساحلية.

 1818بلدات جديدة:

iiiiإنشاء منتجع محطة يف تلة أو فندق عىل ارتفاع  300مرت أو أكرث
فوق سطح البحر تغطي مساحة  20هكتارا ً أو أكرث.
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 1313التطوير يف املناطق املائلة:
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إنشاء بلدة جديدة تتكون من  2000وحدات سكنية منزلية أو أكرث أو
تغطي مساحة  100هكتار أو أكرث.

 1919املحجر:

 5.5تشجري الغابات:

محاجر املواد الصخرية.

i.iتحويل الغابة التي توجد عىل ارتفاع  300مرت أو أكرث فوق سطح
البحر الستخدام آخر لألرض وتغطي مساحة  100هكتار أو أكرث.

 2020الطرق:
.i

إنشاء الطرق الرسيعة.

.ii

إنشاء الطرق الخارجية

.iii

إنشاء الطرق أو األنفاق أو الجسور للعبور أو املجاورة أو قرب
املناطق الحساسة بيئياً.

 2121التزويد باملياه:
تطوير املياه الجوفية للمشاريع الصناعية أو الزراعية أو تزويد املياه
للمناطق الحرضية ب  4,500مرت مكعب أو أكرث يومياً.

الجدول الثاين
 1.1الزراعة:

iiiiقطع األشجار أو تحويل الغابات إىل استخدام آخر لألرض خالل-
)a

منطقة تجميع الخزانات املستخدمة لتزويد مياه البلدية أو
الري أو الطاقة الكهرمائية؛

)b

منطقة قريبة أو مجاورة ألي منتزه والية أو منتزه بحري وطني؛

)c

أي منتزه للوالية أو منتزه وطني أو منتزه مايئ وطني؛ أو

)d

املنطقة املعلنة بأنها غابة تجميع املياه مبوجب قانون تشجري
الغابات الوطني لعام [ 1984قانون.]313

iiiiiالتحطيب أو قطع أو أخذ الخشب من الغابة عند ارتفاع من 300
مرت أو أكرث فوق سطح البحر وتغطي مساحة  100هكتار أو أكرث
خارج الغابات املحمية الدامئة.
ivivتحطيب أو قطع أو أخذ األخشاب التي تغطي مساحة 50
هكتار أو أكرث.

.i

برامج تطوير األرايض التي تغطي مساحة  500هيكتارا ً أو أكرث
إلدخال الغابات يف اإلنتاج الزراعي.

v.vتطوير غابة مشجرة تغطي مساحة  500هكتارا ً أو أكرث.

.ii

منطقة تربية خنازير جديدة يبلغ عددها  2000أو أكرث.

viviتحويل مساحة-

 2.2املطار:

)a

غابة مانغروف

i.iإنشاء مطار جديد مبا يشمل املدرج بطول  1000مرت أو أطول.

)b

غابة مستنقع الخث؛ أو

iiiiإنشاء مطار صغري يف أو بالقرب أو بجوار منتزه الوالية أو املنتزه
الوطني أو املنتزه املايئ الوطني أو منتزه املاء املحيط بالجزيرة أو
املناطق الحساسة بيئياً.

)c

غابة مستنقع مياه عذبة؛

 3.3الترصيف والري
i.iإنشاء بحريات صناعية وتكبري صناعي للبحريات مبساحات سطحية
مقدارها  50هكتار أو أكرث يف أو بالقرب من املناطق الحساسة بيئياً.

لالستخدام الصناعي أو املنزيل أو الصناعي وتغطي مساحة 50
هكتار أو أكرث.
viviiإزالة غابات املانغروف وغابات مستنقع الخث أو غابات مستنقع
املياه العذبة عىل األرايض املجاورة ألي منتزه بحري وطني.

iiiiأي ترصيف لألرايض الرطبة أو مواطن الحياة الربية أو غابات
األرايض الجافة التي تغطى مساحة  20هكتار أو أكرث.

 4.4األسامك:
مشاريع الرتبية املائية عىل األرض املصاحبة إلزالة غابات املانغروف
وغابات مستنقعات الخث أو غابات مستنقعات املياه العذبة والتي
تغطي مساحة  50هكتار أو أكرث.

اإلدارة البيئية
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 6.6الصناعة:

 8.8التعدين:

i.iغري الحديدي؛

i.iتعدين املعادن يف مناطق جديدة مبا يشمل العمليات الضخمة.

)a

األلومنيوم املصهور األويل (جميع األحجام).

iiiiتعدين املعادن بالقري أو بجوار املناطق الحساسة بيئياً.

)b

النحاس املصهور األويل (جميع األحجام).

 9.9النفط:

)c

الصهر األويل غري الحديدي (الذي ينتج  50طناُ من املنتج أو
أكرث يومياً).

i.iإنشاء مصايف لتكرار النفط.

iiiiاإلسمنت:
بقدرة إنتاج الخبث مقدارها  30طناً أو أكرث لكل ساعة.
iiiiiالحديد والفوالذ

iiiiiإنشاء مصايف غاز ونفط.

 1010املوانئ:
i.iإنشاء ميناء جديد.

)a

استخدام خام الحديد مثل املواد الخام إلنتاج  100طن أو
أكرث لكل يوم.

iiiiإنشاء ميناء جديد لصيد األسامك.

)b

استخدام الحديد الخردة كمواد خام إلنتاج  200طن أو أكرث
يومياً.

 1111محطة التوليد واإلمداد

ivivالبرتوكيامويات
قدرة إنتاج لكل منتج أو منتجات مركبة قدرها  50طن أو أكرث
لكل يوم.
v.vاللب أو اللب والورق:
قدرة إنتاج مقدارها  50طناً أو أكرث يومياً.
viviصناعة إعادة تدوير الورق
قدرة إنتاج مقدارها  50طناً أو أكرث يومياً.

 7.7استصالح األرايض:
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iiiiإنشاء مصايف غاز.

i.iإنشاء محطة طاقة تعمل بالفحم املحروق ومتتلك قدرة قدرها 10
ميغا واط أو أكرث بوجود أو عدم وجود خط إمداد.
iiiiإنشاء محطة توليد وقود نووي بوجود أو عدم وجود خط إمداد.

 1212تطوير يف منطقة ساحلية واملنتزه الوطني واملنتزه
عىل مستوى الوالية:
تطوير مرافق السياح واملرافق الرتفيهية أو املرافق األخرى-
i.iيف أي منتزه وطني أو منتزه عىل مستوى الوالية؛ أو
iiiiعىل أي جزيرة يف املياه املحيطية والتي تم اإلعالن عنها كمنتزه
بحري وطني أو محمية بحرية مبوجب قانون تربية األسامك 1985
[قانون .]317

.i

استصالح الشواطئ أو استصالح األرايض عىل طول ضفاف النهر مبا
يشمل مساحة  50هكتارا ً أو أكرث.

 1313التطوير يف املناطق املائلة:

.ii

استصالح الشواطئ أو استصالح األرايض عىل طول ضفاف النهر
ضمن أو بقرب أو جوار مناطق حساسة بيئياً.

i.iتطوير أو تظهري األرايض بنسبة  50باملائة أو أكرث يف منطقة ميالنها
أكرب أو يساوي  250ولكن أقل من . 350

.iii

استصالح الجزيرة الصناعية

iiiiإنشاء طرق أو أنفاق أو جرس للعبور ملنطقة ذات ميالن أكرب من
أو يساوي . 350
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 1414معالجة النفايات والتخلص منها:

 1717مواد مشعة ونفايات مواد مشعة.

i.iالنفايات املجدولة:

أي نشاط محدد يف هذا الجدول والجدول الثاين باستخدام املواد املشعة
وتوليد النفايات املشعة.

)a

إنشاء معمل للمعالجة الحرارية.

)b

إنشاء مصنع لالستخالص خارج املوقع لنفايات بطاريات
حمض الرصاص.

)c

إنشاء معمل استخالص خارج املوقع أو مرفق للمعالجة
والذي يقوم بتوليد كمية كبرية من املياه العادمة والذي يقع
يف منبع مياه اإلمداد املتناولة.

)d

إنشاء مرفق مكب نفايات آمن.

iiiiالنفايات الصلبة:
a)aإنشاء معمل للمعالجة الحرارية.
b)bإنشاء مرفق مكب نفايات صحية.
c)cإنشاء محطة تحويل.

 1515إنشاء سد:
i.iإنشاء سد أو خزان لحجز املياه ألغراض الرس أو تخفيف
الفيضانات والتحكم يف الطمي واألغراض الرتفيهية واإلمداد باملياه
أو أي سبب آخر مبساحة سطح قدرها  100هكتار أو أكرث.
iiiiبرنامج السد والطاقة الهيدروليكية مع أي أو كل مام ييل:
a)aسد ارتفاعه  15مرت أو أكرث وهياكل جانبية تغطي مساحة
كلية مقدارها  40هكتارا ً أو أكرث؛

مرحلتني لتقديم تقرير :EIA
i.iتقديم  TORللموافقة عليها
iiiiتقديم تقرير  EIAللموافقة
يجب تحضري املستندين من قبل شخص مؤهل (مستشار  EIAمسجل
مع .)DOE

 .2. 2تقييم مالءمة املوقع
قبل تخطيط مرشوع صناعي يجب مراعاة ضامن أن موقع املرشوع
املقرتح مناسب لغرضه وأية شكوك بيئية يجب تناولها إما من قبل
التصميم و/أو التخطيط .تجنب الرصاعات من خالل املوقع السليم
واألهم من ذلك ،مع األخذ باالعتبار الضوابط البيئية ومنع التلوث هو
أمر مهم لالستدامة طويلة األمد للنشاط الصناعي .سيساعد هذا يف
تقليل التكاليف االستثامرية غري الرضورية التي ميكن أن تلزم خصوصاً
عىل ضوابط التلوث ولتحسني التصور العام للمرشوع أو النشاط.
األساسيات البيئية لتحديد موقع الصناعات يف ماليزيا (EESIM)، 2017
واملنشور من قبل وزارة البيئة املاليزية هي مبثابة مستند إرشادي
ملطوري املرشوع عند اختيار موقع مناسب إلنشاء مرفق تصنيعي أو
صناعي .يجب تحديد موقع النشاط الصناعي املقرتح ضمن العقار
الصناعي ويجب تطويره وإدارته من خالل إجراءات تحكم بيئي راسخ.
عند أخذ مالءمة املوقع املقرتح  ،يتم تقييم املوقع املقرتح من حيث
مالءمته فيام يخص الهيكل املنشور والخطط املحلية واستخدام األرايض
املحيطة وتوفري مناطق معادلة محددة من قبل بان ماليزيا ،سعة املنطقة
الستقبال حمولة تلوث إضايف ومتطلبات التخلص من النفايات.

b)bخزان مبساحة سطح مقدارها  100هكتار أو أكرث.

 1616النقل
i.iإنشاء طرق جديدة أو طرق فرعية ملشاريع النقل الرسيعة
الكبرية.
iiiiإنشاء سكك حديدية جديدة أو خطوط فرعية للسكك الحديدية.
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لفصل 9

إدارة البنية
التحتية
1.1األرايض الصناعية

 1.1.1العقارات الصناعية
متتلك ماليزيا  600منطقة صناعية يف جميع أرجاء البالد وتتميز بوجود
بنية تحتية عاملية وتواصل ممتاز مام يجعل ماليزيا كأكرث أماكن العمل
طلباً واستدامة ومالءمة للمستثمرين املحليني واألجانب.
تم تطوير املناطق الصناعية املتخصصة يف ماليزيا لتلبية حاجات صناعات
محددة مثل الصناعات الصغرية وصناعات املنتجات الحالل واملفروشات
ومنتزهات التكنولوجيا الحيوية والصناعات املكثفة التكنولوجية وأنشطة
البحث والتطوير .مجمع كوليم للتكنولوجيا املتقدمة ومجمع باتو
كاوان الصناعي يف الجزء الشاميل من شبه الجزيرة املاليزية ،أول مجمع
صناعي متكامل يف البالد ،أنشأ مجمع جوهور اإللكرتوين مفهوماً فريدا ً
“للمنتجات الصناعية” ومحورا ً للمنتجات سيالنغور النحالل يف باالو إنداه
يف الساحل الغريب وتركز عىل أنشطة منتجات الحالل .بني عىل فكرة
تدمج مفهوم ِبه املنتجع أو املدينة الصناعية املتكامل مع املرافق مثل
مراكز التسوق واملستشفى واملؤسسات التعليمية واملرافق الرتفيهية التي
تغري املستثمر للقدوم واالستثامر يف ماليزيا.

 1.1.2املناطق الحرة
املنطقة الحرة هي منطقة يف أي جزء من ماليزيا أعلن عنها من قبل
وزير املالية مبوجب أحكام الفقرة  )1( 3من قانون املنطقة الحرة لسنة
 1990لتكون منطقة تجارية حرة أو منطقة صناعية حرة .تم تصميمها
بشكل رئييس لتشجيع تجارة املوانئ الوسيطة وخصوصاً املؤسسة
لرشكات التصنيع التي تنتج أو تج ّمع املنتجات للتصدير بشكل رئييس.
تخضع األنشطة والصناعات املوجودة فيها للحد األدىن من اإلجراءات
الجمركية وتعترب مبوجب الفرة  1( 2أ) من قانون الجامرك  1967مكاناً
خارج منطقة الجمرك الرئيسية باستثناء فيام يتعلق مبنع عمليات
االسترياد والتصدير مبوجب الفقرة  31من قانون الجامرك لعام .1967

 1.1.2.1املناطق التجارية الحرة
منطقة حرة مخصصة لتنفيذ األنشطة التجارية والتي تتضمن التجارة
(باستثناء تجارة التجزئة) وتقسيم الحمولة والتصنيف وإعادة التغليف
وإعادة وضع امللصقات وإعادة الشحن والعبور.
يوجد حتى اليوم  21منطقة تجارية حرة تقع يف الشامل والجنوب
وامليناء الغريب مليناء كالنغ ومنطقة ميناء كالنغ الحرة ومركز بوالو
انداه ميلز اللوجستي وبرتوورث وبيان ليباس ومطار كواالملبور الدويل
ورانتاو بانجانغ وبينغكاال وكوبور وستوالنغ الوت وميناء جوهور وميناء
تانجونغ بيليباس.
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 1.1.2.2املناطق الصناعية الحرة
عدا عن الحد األدىن من اإلجراءات الجمركية متكّن املناطق الصناعية
الحرة الرشكات الصناعية املوجهة للتصدير للتمتع باسترياد معفى من
الجامرك للمواد الخام وقطع املكونات واآلالت واملعدات الالزمة مبارشة
يف عملية التصنيع إضافة إألى الحد األدىن من اإلجراءات يف تصدير
منتجاتها النهائية.
يوجد حتى تاريخ اليوم  22منطقة صناعية حرة تقع يف باسري غودامغ
وتانجونغ بيليباس وباتو برييندام آي وباتو برييندام  IIوتانجونغ كلينغ
وتيلوك وبانغليام غارانغ وبوالو إنداه وسونغاي وي  Iوسونغاي وي
 IIوجيالبانغ  IIوكينتا وبيان ليباس  I، II، III، IVوسيبريانغ بياراي
وساما جايا.

األهلية
ميكن أن تتواجد الرشكات يف املناطق الصناعية الحرة عندما:
	• يكونكاملاإلنتاجأومااليقلعن 80%مناملنتجاتمخصصةللتصدير
	• موادها  /مكوناتها الخام مستوردة بشكل رئييس .ومع ذلك،
تشجع الحكومة رشكات املناطق الصناعية الحرة عىل استخدام
املواد الخام /املكونات املحلية

 1.1.3مستودعات التصنيع املرخصة
لتمكني الرشكات من التمتع بتسهيالت املناطق الصناعية الحرة يف
املناطق التي يكون ليس من العميل أو املرغوب يف تأسيس مناطق
صناعية حرة فيها من تأسيس مستودعات تصنيع مرخصة .التسهيالت
املمنوحة ملستودعات التصنيع املرخصة مشابهة للمصانع التي متارس
أعاملها يف املناطق الصناعية الحرة.

األهلية
الرشكات املعتمدة عادة ملستودعات التصنيع املرخصة هي:
	•يكون كامل اإلنتاج أو ما ال يقل عن  80%من املنتجات مخصصة للتصدير
	•موادها  /مكوناتها الخام مستوردة بشكل رئييس.
تسديد الرسوم
اعتبارا ً من  1يناير /كانون الثاين  ،2011أصبحت املناطق الصناعية الحرة
ومستودعات التصنيع املرخصة مؤهلة للتمتع بإعفاء من رسوم االسترياد
املساوية لرسوم (اتفاقية دول اآلسيان للمتاجرة بالبضائع) إذا امتثلت
للرشوط التالية:
)i

تحقيق  40%من القيمة من محتوى محيل ،و

)ii

إذا مل تصل قيمة املحتوى املحيل  40%ميكن

إعادة النظر إذا استطاعت رشكات املنطقة الصناعية الحرة /مستودعات
التصنيع املرخصة إثبات أن املواد الخام غري الناشئة للمنتجات النهائية
التي تم انتاجها قد خضعت لعملية تحويل جذرية من خالل آلية تم
إعدادها.

2.2اإلمداد الكهربايئ
اإلمداد الكهربايئ يف ماليزيا كاف وهو ذو جودة عالية وميكن االعتامد عليه ومتوافق مع الخدمات األخرى يف املنطقة والعامل.
اإلمداد بالطاقة لغرب ماليزيا يتم تقدميه من قبل تيناجا ناسيونال بريهاد وهي رشكة خدمات حكومية وبينام يف رشق ماليزيا صباح ورساواك يتم تزويدها
من قبل رشكتي صباح سينديرا بريهاد للكهرباء ورساواك بريهاد للطاقة عىل التوايل.
توليد الطاقة يف ماليزيا هو عبارة عن مزيج من توليد الطاقة الحرارية والغاز والهيدرو .معامل التوليد اململوكة من قبل منتجي الطاقة
املستقلة واملرافق العامة .يتم تشجيع الطاقة املتجددة من الطاقة الشمسية والهيدرو الصغرية والغاز الحيوي والكتلة الحيوية أيضاً كجزء من
مبادرة التكنولوجيا الخرضاء يف ماليزيا.
فولتية النقل يف ماليزيا عند  500كيلو فولت 275 ،كيلو فولت و  132كيلو فولت بينام فولتية التوزيع هي عند  33كيلو فولت 11 ،كيلو فولت و 400/230فولت.

3.3التزويد باملياه
إن التزويد باملياه والخدمات يف شبه الجزيرة املاليزية واملقاطعة الفيدرالية يف البوان هي تحت االختصاص الحكومة الفيدرالية املاليزية .لزيادة نوعية
خدمات مياه الدولة خصوصاً حقوق املستهلك ،تم إنفاذ إطارين ترشيعني فيدرالني وهام قانون سوروهانجايا بريكيامتان اير نيجارا ( 2006قانون )654
وقانون مجال قطاع املياه ( 2006قانون  )655يف عام  2007و 2008عىل التوايل .بوجود خدمات مياه جيدة التنظيم مطبقة ،سيساعد هذا عىل االرتقاء
بالفاعلية واالستدامة طويلة األمد لقطاع املياه إلفادة املستهلكني واملستثمرين إضافة إىل املشغلني .يتمتع املستهلكون يف شبه الجزيرة املاليزية ومقاطعة
البوان الفيدرالية بإمداد ميكن االعتامد عليه وهذا اإلمداد يكون مستمرا ً وآمناً .يتم تنفيذ املراقبة اللصيقة واالختبار الروتيني من قبل وزارة الصحة
لضامن أن جميع مشغيل املياه ميتثلون إلرشادات منظمة الصحة العاملية لجودة مياه الرشب .يتم تقني جميع املستخدمني املحليني والتجاريني والصناعيني.
تختلف تعرفة املياه من والية ألخرى

4.4خدمات االتصاالت

مجموع عمالء يونيفي

مجموع عمالء النطاق العريض

 1.2مليون**
 99%برسعات 10
ميغابتيفالثانيةوأكرث
شبكة TM

2.3

مزود خدمة
االتصاالت املتقاربة

عمالء يونيفي موبايل
***

53%

الدخول إألى منازل
 TMاملجربني
لخدمات التقارب
نحو قوة عاملة رقمية

إي راد تشغيل املجموعة

 1.07مليار

رقم 1

مليون

>  540,000كم من كوابل األلياف الضوئية
>  246,000كم من كوابل النحاس
>  20أنظمة كيبل بحرية
>  5,000موقع LTE
>  10,000نقطة ساخنة لتوزيع الواي فاي

األرباح قبل الفوائد وال رضائب
القياسية للمجموعة

املساحة الكلية

*25,393

 11.82مليار
رينغت ماليزي

رينغت ماليزي

عامالً

عملياتنا التجارية
Global & Wholesale

Mass Market

Enterprise & Public Sector

معهد وقت التشغيل التجاري املكمل واملطلق املستوى الثالث مركز البيانات املوثقة يف ماليزيا.

مركز تجربة
أفضل عالمة
تجارية ماليزية واحد ل TM
حاصل عىل جائزة
للعام 2018

> 20,000قدم
مربع من بيئة
مؤثرة جدا ً.

أول انرتنتاألشياء
يف ماليزيا

مركز العمليات
تغطية عىل مستوى
البالد

*تقرير القوة العاملة أغسطس /آب ** 2018حسب إعالن 1H18

مركز االتصال

> 8,000وكيل يف
دولتني

مركز البيانات

 10مراكز بيانات
عىل مستوى الدولة ،مركزين إقليمني
هونغ كونغ والواليات املمتحدةمركز االتصال

***اعتبارا ً من السادس والعرشين من فرباير /شباط 2019
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العمل والرتكيز الرئييس
عروض خدماتنا املدارة

خدمات ذكية
•
•
•
•
•
•

خدمة بنية تحتية ذكية
إدارة املواقف الذكية
الفتات رقمية
طاقة ذكية
خدمات املوجة املتوسطة
خدمات األمن والسالمة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 SaaSالحكومية
مؤسسات SaaS
تطبيقات عمودية
حركة مؤسسة
UCC
التواجد عن بعد
Xaas
Iaas
Paas

-

أجهزة طرفية ذكية
أنظمة محوسبة

-

منوذجي

خدمات القيمة املضافة
•
•
•
•
•
•
•
•

الفيديو عند الطلب ()VoD
صوت /فيديو ()VoIP
IPTV
الحوسبة السحابية
التواجد عن بعد
محتوى عايل الوضوح
أمن تكنولوجيا املعلومات
خدمات مدارة

-

أداء تكنولوجيا معلومات معززة & توفر تجربة اتصاالت أفضل
الربط الشبيك

5.5م رافق الشحن الجوي
موقع ماليزيا املركزي عىل مفرتق الطرق يف جنوب رشق آسيا يجعلها
موقعاً جذاباً خصوصاً كمركز إلعادة الشحن .مرافق الشحن الجوي
متطورة بشكل كبري خصوصاً يف الستة مطارات الدولية يف ماليزيا.
مطار كواالملبور الدويل املتطور جدا ً يف سيبانغ ،سيالنغور له سعة حالية
تقدر ب  40مليون مسافر وأكرث من  1.2مليون طن من الشحن سنوياً.
من ناحية أخرى 10,000 ،هيكتار من أرض مطار كواالملبور الدويل
يخطط لها ألن تستوعب حتى  60مليون مسافر وثالثة ماليني طن من
الشحن سنوياً بحلول عام  ،2020ويف املستقبل حتى  100مليون مسافر
وخمسة إىل ستة ماليني طن من الشحن سنوياً.
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الربط الشبيك
•
•
•
•
•

نطاق عريض عايل الرسعة من يونبقي
)IP VPN (MPLS
ربط شبيك عاملي
واي فاي & نقاط ساخنة
مركز بيانات ناقل محايد
تبادل االنرتنت

-

املرافق األساسية املطلوبة من جميع البنايات

املطارات الدولية األخرى هي مطار بينانغ الدويل ومطار النغكاوي
الدويل ومطار سيناي الدويل يف شبه جزيرة ماليزيا ،ومطار كوتا كينابالو
الدويل يف صباح ومطار كوتشينغ الدويل يف ساراواك.
 MASkargoهو قسم الشحن الرئييس لرشكة الطريان املاليزية األم
والتي تشغل خدمات شحن جوي مستأجرة وخدمات مناولة أرضية
إضافة اىل مطار شحن بحري للوجستيات عن طريق النقل األريض.
إضافة إىل ذلك ،توفر  MASkargoأيضاً سعة مساحة يف طائرات رشكتها
القابضة MAS ،ورشكاتها الفرعية األخرى عن الناقل الوطني ل 100
وجهة دولية عرب ست قارات.

تشغل  MASkargoمركز شحن متقدم ومتطور يف مطار كواالملبور
الدويل يف منطقة تجارية حرة .يتميز هذا املركز بنظام أمني آمن
ومتطور مزود بأحدث وسائل التكنولوجيا مبا يف ذلك اإلجراءات
املحوسبة بالكامل مام يضمن تتبع بيانات آنية وتدفق ناعم لالتصاالت.
من بني املرافق يف املركز هي فندق الحيوانات ،مركز السلع القابلة
للتلف واملركز التجاري ذو األولوية املطلقة لوكالء الشحن الرئيسيني.
ويوفر حالياً خدمات شحن من كوالملبور وبينانغ وكوتشينغ إىل سيدين
وشنغهاي وتايبيه وبانغكوك وهونغ كونغ ومانيال وجاكرتا وسورابايا
وطوكيو وأوساكا وفرانكفورت وأمسرتدام والشارقة .تشغ ل �MASkar
 goحالياً أسطول الشحن الخاص بها املكون من طائريت بوينغ B747-
 400Fوطائريت ايرباص .A330-200F
حالياً تم اعتامد الرشكة من قبل منظمة  IATAلربامج الشحن اآلمن
والتي تهدف إىل برنامج سلسلة تزويد آمن مام يعزز أمن الشحن .متتلك
الرشكة أيضاً منتجاً يسمى  ،I-Portاملطار العاملي األول ضمن خدمة
شحن العابر للميناء البحري .تسمح هذه الخدمة باملناولة الرسيعة
للشحن البحري والجوي عرب كواالملبور من ميناء كالنغ .إضافة إىل ذلك،
توفر  MASkargoأيضاً خدمات النقل بالشاحنات بني املطارات يف البالد.
تك ّمل تانزمايل آير خدمات الشحن الجوي يف ماليزيا وهي تخدم ست
وجهات محلية يف صباح وساراواك وشبه الجزيرة املاليزية ووجهتني
مجدولتني ووجهتني دولتني هام هونغ كونغ وسنغافورة .الرحالت
الجوية املحلية إىل البوان وبينتولو يف رشق ماليزيا لتلبية احتياجات
صناعة النفط والغاز بشكل رئييس والتي تتطلب مرافق مناولة خاصة.
إضافة إىل الخدمات املجدولة يوفر طريان ترانزميل خدمات طريان
مستأجرة إىل دول آسيان ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ وهي متتلك
القدرة عىل الطريان إىل الهند والرشق األوسط والصني.
ملزيد من املعلومات حول  ،MASkargoيرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
للرشكة عىل العنوان التايل .www.maskargo.com

6.6امل رافئ البحرية
ميكن تصنيف املوانئ يف ماليزيا إىل مرافئ فيدرالية ومرافئ للواليات.
تخضع جميع املرافئ الفيدرالية الختصاص وزارة النقل .يف الوقت
الحارض هنالك سبعة مرافئ فيدرالية رئيسية وهي ميناء كالنغ وميناء
بينانغ وميناء جوهور وميناء تانجونغ بيليباس وميناء كوانتون وميناء
كياممان وميناء البوان وميناء بينتولو .جميع هذه املرافئ الفيدرالية
مزودة مبرافق حديثة .ميناء بينتولو هو امليناء الوحيد الذي يتعامل مع
الغاز الطبيعي املسال.
وبالتوازي مع توسع االقتصاد والتجارة ،سجلت املوانئ املوجودة يف
البالد منوا ً كبريا ً يف السنوات القليلة املاضية .مينائني من هذه املوانئ
هام ميناء كالنغ وميناء تانجونغ بيليباس يعتربان من بني أكرب  20ميناء
للحاويات يف العامل.

تركز سياسة الحكومة بخصوص املوانئ عىل:
i.iأن تكون مدفوعة بالتزويد وهذا يعني توفري قدرة وافرة يف
املوانئ لضامن عدم وجود أوقات انتظار للسفن.
iiiiتعزيز االستفادة من املوانئ من خالل:
	•تحسني فاعلية وإنتاجية عمليات امليناء؛
	•خصخصة امليناء؛
	•تطوير وتحسني الخدمات املساعدة؛ و
	•تطوير وتحسني النقل الربي.
iiiiiمركزية التحميل ،تم اعتامد ميناء كالنغ بأنه مركز التحميل
الرئييس ومركز إعادة الشحن الوطني .بينام تم اعتامد ميناء
تانجونغ بيليباس كمركز إعادة
شحن إقليمي.

7.7نقل البضائع
توفر عدة رشكات خدمات نقل شحن شاملة يف حاويات يف ماليزيا.
وتشمل هذه نقل الحاويات والشحن واملستودعات واإلمداد بالوقود
والخدمات املتعلقة بالتوزيع والتخليص الجمريك ويف املوانئ وإصالح
الحاويات والتاجري والصيانة.
يتمتع املرسل إليهم والعمالء يف ماليزيا بنقل شحن رسيع وفعال وميكن
االعتامد عليه من خالل شبكة من الفروع واملكاتب املحلية .توفر معظم
الرشكات أيضاً شبكة دولية من الوكالء.

 7.7.1نقل الحاويات
تنظم الحكومة املاليزية نقل الحاويات الربي من خالل وكالة النقل
الحكومية.
تلبي اثنتان وستون شاحنة االحتياجات للشحن من خالل أسطول متنوع
من املقطورات واملحركات الرئيسية والتي تتضمن أيضاً مركبات معدلة.
بعضها مزود بأنظمة تتبع حديثة لتمكني التواصل مع مركبات الشحن
عىل الطريق.
العديد من مشغيل الشاحنات متوسطة وصغرية الحجم شحناً اعتيادياً
إىل وجهات يف البالد .ويف نفس األثناء ،تعمل خدمة السكك الحديدية
لوجهات محددة وتعتني خدمة خطوط الشحن بتوصيالت الحاوية
لعمالء املراكز األمامية.
يضمن نظام النقل متعدد الوسائط ( الطرق والسكك الحديدية) توصيالً
آنياً للشحنات.
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 7.7.2شحن البضائع
يقدّم مئات من وكالء شحن البضائع املتمركزين يف جميع أرجاء البالد
خدمات شحن البضائع لكل أنحاء ماليزيا بينام ميكن شحن البضائع
للوجهات الدولية من خالل عدة وكالء شحن دوليني.
ميكن لوكالء الشحن أيضاً توفري مساعدة للرشكات املصنعة يف معالجة
التطبيقات للتصاريح والرتاخيص والرسوم والرضائب الالزمة.

8.8الطرق الرسيعة
ترشف هيئة الطرق املاليزية الرسيعة عىل تنفيذ تصميم وإنشاء وتنظيم
وتشغيل وصيانة الطرق الرسيعة بني املدن يف ماليزيا .ترتبط هذه
الطرق الرسيعة جميع البلديات واملناطق التنموية املحتملة وقد حفزت
النمو الصناعي من خالل متكني النقل الفعال.
حفز برنامج الخصخصة الناجح يف البالد الذي متاىش جنباً إىل جنب مع
منوها االقتصادي القوي مشاريع تطوير طرق رسيعة أكرث يف السنوات
القليلة املاضية.
ويف هذه األيام ،يشكل الطريق الشاميل الجنويب جنباً إىل جنب مع جرس
بينانغ وطريق كواالملبور -كرك الرسيع وطريق الساحل الرشقي العمود
الفقري لبنية طرق ماليزيا التحتية والتي تساهم يف التطور االقتصادي
واالجتامعي الرسيع.

9.9خدمات السكك الحديدية
رشكة كرييتايب تاناه مياليو ب.ه.د ( )KTMBوالتي تعمل يف شبه
الجزيرة املاليزية هي رشكة مملوكة بالكامل للحكومة املاليزية .كأكرب
مؤسسة فردية للنقل يف البالد ،متتلك  KTMBالقدرة عىل نقل عدة
أصناف من البضائع التي ترتاوح من الحبوب إىل اآلالت.
تعمل شبكة النقل الخاصة بها عىل طول وعرض شبه الجزيرة املاليزية
من املنفذ الشاميل يف بيدانغ بيسار إألى باسري غودانغ جوهور يف
الجنوب .يخدم الخط الشاميل نفسه أيضاً مرافق األرصفة وامليناء يف
بينانغ.

1010ماليزيا MSC
تأسست  MSCماليزيا من قبل الحكومة املاليزية لترسيع منو االقتصاد
الرقمي الوطني؛ توفر حالة  MSCماليزيا أعامالً تجارية مرتبطة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل املستويني املحيل واألجنبي مع
مجموعة واسعة من الحوافز والحقوق واالمتيازات لتشجيع النمو
املستمر .منذ تأسيسها يف  ،1996متكن برنامج  MSCماليزيا من قيادة
االقتصاد الرقمي الوطني إىل أرقام عالية جديدة.
بوجود أكرث من  2000رشكة وما زال العدد يف ازدياد ،فإن حالة MSC
ماليزيا هي تصنيف تسعى وراءه الكثري من مؤسسات تكنولوجيا
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املعلومات يف البالد .عند االعرتاف بالرشكة كحالة رشكة  MSCماليزيا
يوفر للرشكة إمكانية وصول لحوافز حرصية ميكن أن تعطيها الرضورة
القصوى يف مجال تكنولوجيا املعلومات ذو التنافسية العالية.

مدن  MSCماليزيا السي ربانية وامل راكز السي ربانية
إن مدن  MSCماليزيا السيربانية واملراكز السيربانية هي مناطق
مخصصة ل  MSCماليزيا ذات بيئة أعامل مالمئة توفر النظام
اإليكولوجي لجذب مستثمري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتش ّجع
منو رشكات تكنولوجيا املعلومات والتصاالت والتي يتم وضع الرشكات
من نفس القطاع معاً لتحفيز النمو الرسيع.
تقيم هذه الرشكات يف النظام اإليكولوجي املحفز لتنمية أعاملها
التجارية ضمن إطار عمل رؤية االقتصاد الرقمي املتطور ملاليزيا.
ستشجع البيئة التي تحفز ش ّجع التنافس الصحي االبتكار والتطور أثناء
زيادة الكفاءات عىل املستويات املحلية واإلقليمية.

اعتبارا ً من يوليو /متوز  ،2019هنالك  MSC 61مدن سيربانية ماليزية ومراكو سيربانية حسب القامئة التالية:

وادي كالنغ
1.

سيربجايا

25.

مجمع التكنولوجيا املاليزي

2.

UPM-MTDC

26.

KLCC

3.

برج كواالملبور

27.

كواالملبور سنرتال

4.

املدن اإللكرتونية

28.

مجمع املركز السيرباين TM

5.

مدينة ميد فايل

29.

باندرا اوتاما

6.

مدينة بانغسار الجنوبية

30.

جي تور

7.

سمفوين هاوس

31.

كويل 9

8.
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إدارة البنية التحتية

وزارات
مكتب رئيس الوزارء

:mailtoوزارة املقاطعات االتحادية

الحي  ،B8مجمع دائرة رئيس الوزراء
 62502بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
3904 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.pmo.gov.my :
الربيد اإللكرتوين ppm@pmo.gov.my :

الحي  & 1الحي  ،2منارة سريي والية
املنطقة 2
 62100بوتراجايا
8000 8000 )603( :
هاتف
7957 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kwp.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@kwp.gov.my :

وزارة الزراعة والصناعة القامئة عىل الزراعة

وزارة املالية

الحي  ،4G1ويسام تاين
رقم  ،28بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62624بوتراجايا
ماليزيا
1200/1400 8870 )603( :
هاتف
6906 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.moa.gov.my :
الربيد اإللكرتوين pro@moa.gov.my :

وزارة الدفاع

ويسام بيتاهان
جاالن بادانغ تيمباك
 50634كواالملبور
ماليزيا
8400 2059 )603(:
هاتف
4163 2691 )603(:
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mod.gov.my :
الربيد اإللكرتوين portal@mod.gov.my :

وزارة التجارة املحلية
والتعاونيات والنزعة االستهالكية

رقم  ،13بريسياران بريدانا ،املنطقة 2
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62623بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
5983 8882 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kpdnkk.gov.my :

وزارة الرتبية

الحي  ،E8مجمع بارسيل E
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62604بوتراجايا ،ماليزيا
6000 8884 )603( :
هاتف
8001 8000 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.moe.gov.my :
الربيد اإللكرتوين kpkkpm@moe.gov.my :

وزارة الطاقة والعلوم
والتكنولوجيا والبيئة واملناخ

املستوى  ، 1-7الحي  ،C4 & C5املجمع C
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62662بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
9070 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mestecc.gov.my :
الربيد اإللكرتوين enquiry@mosti.gov.my :

مجمع وزارة املالية
رقم  ،5بريسياران بريدانا ،املنطقة 2
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62592بوتراجايا ،ماليزيا
3000 8000 )603( :
هاتف
3894 / 3893 8882 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.treasury.gov.my :
الربيد اإللكرتوين pro@treasury.gov.my :

وزارة الشؤون الخارجية

مجمع ويسام بوترا
رقم  ،1جاالن ويسام بوترا ،منطقة 2
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62602بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
2816 8889 / 1717 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kln.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@kln.gov.my :
pro.ukk@kln.gov.my

وزارة الصحة

الحي  E1, E3, E6, E7 & E10املجمع E
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62590بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
6187 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.moh.gov.my :
الربيد اإللكرتوين kkm@moh.gov.my :

وزارة الداخلية

الحي  ،D1, D2 & D9املجمع D
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62546بوتراجايا ،ماليزيا
8000/3000 8886 )603( :
هاتف
1613/1610 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.moha.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@moha.gov.my :

وزارة اإلسكان والتنمية املحلية

رقم  ،51بريسياران بريدانا
املنطقة  62100 ،4بوتراجايا
8000 8000 )603( :
هاتف
3182 8891 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kpkt.gov.my :
الربيد اإللكرتوين pro@kpkt.gov.my :
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وزارة املوارد البرشية

املستوى  ،6-9الحي  ،D3املجمع D
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62530بوتراجايا ،ماليزيا
5200 /5000 8886 )603( :
هاتف
2381 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mohr.gov.my :
الربيد اإللكرتوين akpukk@mohr.gov.my :

وزارة االتصاالت والوسائط املتعددة

قطعة  ،4G9بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62100بوتراجايا ،ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
5114 2693 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kkmm.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@kkmm.gov.my :

وزارة البيئة واملياه

ويسام سومبار أصيل
رقم  ،25بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62574بوتراجايا ،ماليزيا
1972 8889 )603( :
هاتف
1973 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوين www.doe.gov.my :
الربيد اإللكرتوين aduan_k@doe.gov.my :

وزارة الصناعات األولية

الرقم  ،15املستوى 6-13
بريسياران بريدانا
املنطقة 2
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62654بوتراجايا ،ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
3441 8880 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mpic.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@mpic.gov.my :

وزارة التنمية الريفية

رقم  ،47بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62100بوتراجايا
ماليزيا
2000 8891 )603( :
هاتف
املوقع اإللكرتوين www.rurallink.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@rurallink.gov.my :

وزارة السياحة والفنون والثقافة

رقم  ،2برج ،1جاالن  ،P5-/6املنطقة 5
 62200بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
7100 8891 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.motac.gov.my :
الربيد اإللكرتوين info@motac.gov.my :
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وزارة النقل

رقم  ،26جاالن تون حسني ،املنطقة 4
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62100بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
0158 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mot.gov.my :
الربيد اإللكرتوين aduan@mot.gov.my :

وزارة املرأة والعائلة وتنمية املجتمع

رقم  ،55بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
 62100بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
2000 8323 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kpwkm.gov.my :
الربيد اإللكرتوين info@kpwkm.gov.my :

وزارة العمل

تينغكات  ،1-14كوبلكس كريج رايا
جاالن سلطان صالح الدين
 50580كواالملبور ،ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
1101 2711 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kkr.gov.my :
الربيد اإللكرتوين pro@kkr.gov.my :

وزارة الشباب والرياضة

منارة يك يب إس
رقم  ،27بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62570بوتراجايا
ماليزيا
3333/88713000 8871 )603( :
هاتف
8770 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.kbs.gov.my :
الربيد اإللكرتوينwebmaster@kbs.gov.my :

وزارة الشؤون االقتصادية

الحي B5&B6
مجمع دائرة رئيس الوزراء
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62570بوتراجايا ،ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
3755 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.epu.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@epu.gov.my :

وزارة التنمية الريادية

الحي  ،4/5مجمع كرياجان ،بارسيل E
آراس  ،13منارة أوساهاوان
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62570بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
3712 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.med.gov.my :
الربيد اإللكرتوين webmaster@med.gov.my :

ﻣﻨﻈﺎﻤت ذات ﻋﻼﻗﺔ
صندوق تنمية املوارد البرشية

صندوق تنمية املوارد البرشية ويسام
جاالن برينغني ،دامانسارا هايت
 50490كواالملبور
ماليزيا
1800-88-4800 :
هاتف
4999 2096 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.hrdf.com.my :
الربيد اإللكرتوين support@hrdf.com.my :

دائرة الهجرة

املستوى ( 1-7بوديوم)
رقم  ،15بريسياران بريدانا ،املنطقة 2
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62550بوتراجايا
ماليزيا
8000 8000 )603( :
هاتف
1200 8880 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.imi.gov.my :
الربيد اإللكرتوين opsroom@imi.gov.my :

مجلس اإلي راد املحيل

منارة حاصل
بريسياران رميبا بريماي سايرب 8
 63000سايرب جايا ،سيالنغور
ماليزيا
6666 7713 )603( :
هاتف
7801 8313 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.hasil.gov.my :
الربيد اإللكرتوين callcentre@hasil.gov.my :

مؤسسة امللكية الفكرية ملاليزيا

الوحدة  ،1-7الطابق األريض ،برج يب منارة ،يو أو ايه بانغسار
رقم  ،5جاالن بانغسار أوتاما 1
 59000كواالملبور
ماليزيا
(8400 2299 )603
هاتف:
(8989 2299 )603
فاكس:
املوقع اإللكرتوينwww.myipo.gov.my :
الربيد اإللكرتوينipmalaysia@myipo.gov.my :

هيئة الخدمات املالية يف البوان (البوان )FSA
املستوى ,17برج املكتب الرئييس

املجمع املايل ،جاالن مريداكا
 87000مقاطعة البوان االتحادية
ماليزيا
200 591 )6087( :
هاتف
442 453 )6087( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.labuanibfc.com :
الربيد اإللكرتوين communication@labuanfsa.gov.my :

مؤسسة تطوير االقتصاد الحيوي املاليزي بريهاد

املستوى  ،16منارة أتالن
 ،161Bجاالن أمبانغ
 50450كواالملبور
ماليزيا
5588 2116 )603( :
هاتف
5411 2116 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.bioeconomy.com.my :
الربيد اإللكرتوين strategic.coms@bioeconomycorporation.my :

صندوق التنمية الصناعية املاليزية

املستوى  ،21منارة ام دي اف
 ،82جاالن تشوالن
 50200كواالملبور ،ماليزيا
8888 2173 )603( :
هاتف
8877 2173 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.midf.com.my :
الربيد اإللكرتوين inquiry-feedback@midf.com.my :

سلطة تطوير الطاقة املستدامة املاليزية
غالرييا يب جي اتش
آراس  9جاالن يب  4دبليو
بريسياران بريدانا ،املنطقة 4
 62100بوتراجايا
ماليزيا
5800 8870 )603( :
هاتف
5900 8870 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.seda.gov.my :
الربيد اإللكرتوين enquiry@seda.gov.my :

هيئة الطاقة

رقم  ،12جاالن تون حسني ،املنطقة 2
 62100بوتراجايا
ماليزيا
8500 8870 )603( :
هاتف
8637 8888 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.st.gov.my :

هيئة تطوير التكنولوجيا املاليزية بريهاد

الطابق األريض ،منارة يايسان تون رارزاك
جاالن بوكيت بينتانغ
 55100كواالملبور ،ماليزيا
6000 2172 )603( :
هاتف
7541 2163 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mtdc.com.my :
الربيد اإللكرتوينcomms@mtdc.com.my :

املجموعة الحكومية الصناعية املاليزية
للتكنولوجيا املتقدمة ()MiGHT
دائرة رئيس الوزراء
مركز رشاكة MiGHT
جاالن امباكت
 63000سايرب جايا
سيالنغور
ماليزيا
(7888 8315 )603
هاتف:
(0300 8312 )603
فاكس:
املوقع اإللكرتوينwww.might.org.my:
الربيد اإللكرتوينinfo@might.org.my :

مجلس ترويج السياحة املاليزي

الطابق التاسع ،رقم  ،2برج 1
جاالن  ،P5/6املنطقة 5
 62200بوتراجايا ،ماليزيا
8000 8891 )603( :
هاتف
8889 8891 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.tourism.gov.my :
الربيد اإللكرتوين enquiries@tourism.gov.my :
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مؤسسة تطوير الوسائط املتعددة بريهاد ()MDeC

 ،2360بريسياران APEC
 63000سايرب جايا
سيالنغور
ماليزيا
3000 8315 )603( :
هاتف
3115 8315 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mdec.com.my :
الربيد اإللكرتوين clic@MDeC.com.my :

مؤسسة اإلنتاجية املاليزية

مؤسسة الضامن االجتامعي

منارة بريكيسو 281 ،جاالن أمبانغ
 50538كواالملبور ،ماليزيا
5000 4264 )603( :
هاتف
7798 4256 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.perkeso.gov.my :
الربيد اإللكرتوين perkeso@perkeso.gov.my :

لورونغ برودوكتيفيتي ،اوف جاالن سلطان
 46200بيتالينغ جايا
سيالنغور
ماليزيا
7266 7955 )603( :
هاتف
8068 7957 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.mpc.gov.my :
الربيد اإللكرتوين marketing@mpc.gov.my :

اتصاالت ماليزيا

ميل بيغ سريفيس  ،202جاالن بيالبوهان ،أوتارا
 42005بروت كالنغ ،سيالنغور ،ماليزيا
8211 3168 )603( :
هاتف
7626 3168 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.pka.gov.my :
الربيد اإللكرتوين onestopagency@pka.gov.my :

تيناغا ناسيونال بريهاد

هيئة ميناء كالنغ

الجامرك امللكية املاليزية

مجمع وزارة املالية ،املنطقة 2
رقم  ،3بريسياران بريدانا
املركز اإلداري للحكومة االتحادية
 62596بوتراجايا
ماليزيا
2100 8882 )603( :
هاتف
5901 8889 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.customs.gov.my :
الربيد اإللكرتوين cpa@customs.gov.my :

هيئة األوراق املالية

رقم  ،3بريسياران بوكيت كيارا ،بوكيت كيارا
 50490كواالملبور
ماليزيا
8777 6204 )603( :
هاتف
5078 6201 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.sc.com.my :
الربيد اإللكرتوين cau@seccom.com.my :

جمعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املاليزية

املستوى  ،SME1 ،6الحي B
بالتينوم سينرتال ،جاالن ستينسن سينرتال
كواالملبور سينرتال
 50470كواالملبور
ماليزيا
6000 2775 )603( :
هاتف
6001 2775 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.smecorp.gov.my :
الربيد اإللكرتوين info@smecorp.gov.my :
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بنك املؤسسات الصغرية واملتوسطة

بنك املؤسسات الصغرية واملتوسطة منارة ،جاالن سلطان اسامعيل
 50250كواالملبور ،ماليزيا
1-800-88-3133 :
هاتف
املوقع اإللكرتوينwww.smebank.com.my :
الربيد اإللكرتوين customercare@smebank.com.my :

املستوى  ،51الجناح الشاميل ،منارة يت ام جاالن بانتاي بارو
 50672كواالملبور ،ماليزيا
1221 2240 )603( :
هاتف
2415 2283 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.tm.com.my :
الربيد اإللكرتوين feedback@telekom.com.my :
 ،129جاالن بانغسار
 59200كواالملبور ،ماليزيا
5566 2296 )603( :
هاتف
3686 2283 )603( :
فاكس
املوقع اإللكرتوينwww.tnb.com.my :
الربيد اإللكرتوين ird@tnb.com.my :

وزارة الصناعة والتجارة الدولية ()MITI
الحي  ،10مجمع املكتب الحكومي ،جاالن دوتا  50622كواالملبور ،ماليزيا
هاتف 3022 6203 )603(:فاكس 1303 6203 / 2337 6201 )603( :املوقع اإللكرتوين www.miti.gov.my:الربيد اإللكرتوينwebmiti@miti.gov.my:

مكاتب وزارة الصناعة والتجارة الدولية
بلجيكا

مستشار الوزير (االقتصادي)
بعثة ماليزيا ل
سفارة ماليزيا لالتحاد األورويب يف بلجيكا
جادة دي تريفيورين A 414
 1150بروكسل
بلجيكا
5939 0376/762 776)322( :
هاتف
2380 771)322( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين /rita.elisha@miti.gov.my :
miti.brussels@skynet.be

جمهورية الصني الشعبية

مستشار الوزير (االقتصادي)
سفارة ماليزيا (القسم االقتصادي)
رقم  2اليانغ ما كياو يب جي
مقاطعة تشاويانغ 100600 ،بكني
جمهوية الصني الشعبية
2533/7990 6532 )8610( :
هاتف
3617 6532 )8610( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين cksee@miti.gov.my :

جمهورية الهند

مستشار الوزير (االقتصادي)
البعثة العليا ملاليزيا يف نيودلهي
 ،50-Mساتيا مارغ
تشاناكيابوري
نيودلهي 1100021
جمهورية الهند
9303 2415 )91-11( :
هاتف
2372 2688 )91-11( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين ezral@miti.gov.my :

اندونيسيا

مستشار (اقتصادي) سفارة ماليزيا
(القسم االقتصادي)
جاالن ،اتش ار ،راسونا سعيد ،كاف اكس 6
رقم  ،1-3كونينغان
جاكرتا
اندونيسيا
4962 4947/522 522 )6221( :
هاتف
4963 522 )6221( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين ahmadfaizal@miti.gov.my :

سنغافورة

مستشار (اقتصادي)
هيئة التجارة املاليزية
 80طريق روبنسسون #01-02
سنغافورة 068896
1356 6222 )0265( :
هاتف
5121 6221 )0265( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين limcheehau@miti.gov.my :

سوي رسا

املمثل الدائم ملاليزيا ل
منظمة التجارة العاملية
مركز كونرتين الدويل ()ICC
الطابق  ،3الحي 3
 ،20طريق دي بري بويس
كيس بوستيل
يس اتش  ،1215جنيف 15
سويرسا
4040 799 )4122( :
هاتف
4041 799 )4122( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين rashidi.said@miti.gov.my :

تايلند

مستشار (اقتصادي)
سفارة ماليزيا (املكتب التجاري)
 ،35طريق ساثورن الجنويب تونغامهاميك
ساثورن ،بانكوك 10120
تايلند
2190-9 679 )662( :
هاتف
فرعي2305 /2304 /2303.
2200 679 )662( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين nadia@miti.gov.my :

الواليات املتحدة األمريكية

مستشار الوزير (اقتصادي)
سفارة ماليزيا
 3516املحكمة الدولية  NWواشنطن 20008
الواليات املتحدة األمريكية
9710 572 )1202( :
هاتف
9782/882 572 )1202( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين sabariahghazalil@miti.gov.my :

فيتنام

مستشار الوزير (اقتصادي)
سفارة ماليزيا
 ،43-45شارع داين باين بو مقاطعة با دينه
هانوي ،فيتنام
3489 3734 )8424( :
هاتف
3832 3734 )8424( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين suresh@miti.gov.my :
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مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية
منارة مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية ،جاالن سلطان حجي أحمد شاه ،أوف جاالن توانكو عبدالحليم 50480 ،كواالملبور ،ماليزيا
هاتف 7077 6207 )603( ::فاكس 7037 6203 )603( :هاتف مجاين1800-88-7280 :
املوقع اإللكرتوينwww.matrade.gov.m :الربيد اإللكرتوين info@matrade.gov.mymailto:info@matrade.gov.myy

مكاتب مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية يف الخارج

اس رتاليا

القنصلية العامة ملاليزيا ،القسم التجاري ( )MATRADEاملستوى ،7
 432شارع سينت كيلدا ،ميلبورن .3004
فكتوريا ،اسرتاليا
8600 9832 )613( :
هاتف
8610 9832 )613( :
فاكس
الربيد االلكرتوين melbourne@matrade.gov.my :

آسيا

رشق آسيا
جمهورية الصني الشعبية
بكني

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا (القسم التجاري)
الوحدة  ،Eالطابق  ،11برج ب ،جيت وي
بالزا رقم  ،18زياغوانغ ،الطريق الشاميل
مقاطعة دونغسانوهان تشاويانغ
بكني 100027
جمهوية الصني الشعبية
5113 /5110 /5109 8451 )8610( :
هاتف
51123 8451 )8610( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين beijing@matrade.gov.my :

تشينغدو

املفوض التجاري
تطوير التجارة الخارجية املاليزية
مؤسسة
(مكتب متثيل تشينغدو)
املستوى  ،14الوحدة 1403-1404
برج املكتب ،مركز شانغريال
 9طريق بينجياغ (رشق) ،تشينغدو ،610021
مقاطعة سيشوان ،جمهورية الصني الشعبية
7517 6687 )8628( :
هاتف
7524 6687 )8628( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين chengdu@matrade.gov.my :
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غوانجزو

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا (القسم التجاري)
الوحدة  2009-2010الطابق 20و ،الربج املركزي
رقم  ،5شارع زيانون ،مقاطعة تيانهي ،غوانغزو
 510623مقاطعة غوانعدونغ
جمهوية الصني الشعبية
3865 3877 )8620( :
هاتف
3985 3877 )8620( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين guangzhao@matrade.gov.my :

هونغ كونغ

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
(القسم التجاري)
 ،1901الطابق  ،19مبنى ماليزيا
 50غلوسيسرت ،وانشاي
منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة
جمهوية الصني الشعبية
8109 2527 )852( :
هاتف
2866 2804 )852( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين hongkong@matrade.gov.my :

شانغهاي

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
(القسم التجاري)
الوحدة  ،807-809املستوى 8
مركز شانغهاي كريي ،رقم ،1515
طريق نانجينغ الغريب ،شانغهاي 200040
جمهوية الصني الشعبية
4467 /4420 6289 )8621( :
هاتف
4381 6289 )8621( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين shanghai@matrade.gov.my :

تايوان
مركز التجارة والصداقة املاليزية
املفوض التجاري

(القسم التجاري)
 ،10F-Dمبنى هونغ كو
 167طريق دون هوا الشاميل
تايبيه  ،105تايوان
2260 2545 )8862( :
هاتف
1877 2718 )8862( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين taipei@matrade.gov.my :

اليابان طوكيواملدير

تطوير التجارة الخارجية املاليزية
مؤسسة
مبنى غينز شوادوري ،الطابق 6
 ،8-14-14غينزا تشو كو
طوكيو  ،104-0061اليابان
0712/0713 3544 )813( :
هاتف
0714 3544 )813( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين tokyo@matrade.gov.my :

أوساكا
تطوير التجارة الخارجية املاليزية
ضابط التسويق

مؤسسة
مانييش انتيسيو الطابق  ،3-4-5 ،18يوميدا ،كيتتا كو
أوساكا  ،530-0001اليابان
6520 6451 )816( :
هاتف
6521 6451 )816( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين osaka@matrade.gov.my :

جمهورية كوريااملفوض التجاري يف سفارة ماليزيا
(قسم التجارة واالستثامر املاليزي)
الطابق  ،17مبنى بنك ستاندرد تشاارداد كوريا املحدودة
 ،47تشونغرو ،تشونغرو غو
سيؤول 03160
جمهورية كوريا
6814 /6813 739 )822( :
هاتف
6815 739 )822( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين seoul@matrade.gov.my :

جنوب آسيا
الهندتشيناي

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
(القسم التجاري)
كابيتال 2أ ،الطابق الثاين ،555 &554 ،آنا ساالي
تينامبيت ،تشيناي ،-600018الهند
هاتف3724 /3722 2431 )9144( :
فاكس3725 2431 )9144( :
الربيد اإللكرتوينchennai@matrade.gov.my :

مومباي

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
القسم التجاري ()MATRADE
الشقة  ،301الطابق الثالث ،مركز نامان
بلوك ،G
مجمع باندرا كريال ،باندرا E
مومباي  ،40005الهند
هاتف7272/3 2659 )9122( :
فاكس7274 2659 )9122( :
الربيد اإللكرتوينmumbai@matrade.gov.my :

غرب آسيا
اململكة العربية السعودية

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
(القسم االقتصادي)
رقم  ،7 & 5الطابق 14
املركز التجاري السعودي
طريق املدينة ،صندوق بريد 20802
جدة 21465
اململكة العربية السعودية
2198 /2143 653 )96612( :
هاتف
0274 653 )96612( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين jeddah@matrade.gov.my :

اقطر

ضابط التسويق
سفارة ماليزيا
مكتب رقم  939الطابق9
برج مكاتب الفردان
صندوق بريد  ،31316الساحل الغريب
الدوحة ،قطر
1604 4410 )9744( :
هاتف
1605 4410 )9744( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين doha@matrade.gov.my :

إلمارات العربية املتحدة

ديب
املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
املركز التجاري
قطعة  ،1-3الطابق األريض &
 6-10طوابق امليزان
بناية السفينة ،قرب الميس بالزا
طريق زعبيل ،صندوق بريد 4598
ديب
اإلمارات العربية املتحدة
5528 335 )9714( :
هاتف
2220 335 )9714( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين dubai@matrade.gov.my :
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جنوب رشق آسيا
كمبوديا

ضابط التسويق
تطوير التجارة الخارجية املاليزية
مؤسسة (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
سفارة ماليزيا
(املكتب التجاري)
رقم  ،220-222برياه نورودم بوليفارد
سانغاكات تويل باساك ،كان تشام كاروم
بونوم بينه
كمبوديا
1468 3822 )8428( :
هاتف
1882 3823 )8428( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينhcmc@matrade.gov.my :

اندونيسيا

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا
تطوير التجارة الخارجية املاليزية
الطابق  ،12بالزا ماوتيارا
جي آي لينغكار كونينغان
ماف اي  .1.2رقم  2 & 1كاواسان ميغا كونينغان
جاكرتا  ،12950اندونيسيا
(4322 /4297 576 )6221
:
هاتف
(4321 576 )6221
:
فاكس
الربيد اإللكرتوينjakarta@matrade.gov.my :

الفلبني

املفوض التجاري
املكتب التجاري لسفارة ماليزيا (مؤسسة تطوير السياسة الخارجية
املاليزية)
املستوى  ،4مبنى كانسريي
 ،107شارع تورديسيالس
قرية سالسيدو ،مدينة ماكايت
الفلبني
هاتف8270 8662 )632( :
فاكس8271 8662 )632( :
الربيد اإللكرتوينmanila@matrade.gov.my :

تايلند

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري واالستثامري
الطابق ال ،4وحدة 401
برج مكتب شاثورن سكوير
 ،98طريق نورث سانثورن
خاوينغ سيلوم ،خيت بانغ راك
كرونغ تيب ماها ناخون
 10500بانكوك
تايلند
1792/1793/1794 2108 )662( :
هاتف
1795 2108 )662( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينbangkok@matrade.gov.my :
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فيتنام

مدينة هو تيش مينه
املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
(القسم التجاري)
 ،1206-1207الطابق  ،12مي لبنه برج بوينت
 ،2شارع انجو دي يو يس يك ،املقاطعة 1
مدينة هو تيش مينه
فيتنام
1468 3822 )848( :
هاتف
1882 3823 )848( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينhcmc@matrade.gov.my :

هانوي

ضابط التسويق
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
 ،45-46شارع دين بني بو
مقاطعة با دينه ،هانوي
فيتنام
7521 3734 )844( :
هاتف
7520 3734 )844( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينhanoi@matrade.gov.my :

ميامنار

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
رقم ،82.طريق بيادونغسو يختا
بلدة داغون 11191 ،يانغون
ميامنار
1951/1952 230 )951( :
هاتف
1954 230 )951( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين yangon@matrade.gov.my :

أوروبا
املفوض التجاري

الخدمات التجارية املاليزية
سفري ماليزيا
 ،90جادة الشانزلزيه
 75008باريس
فرنسا
0000/0034 4076 )331( :
هاتف
0001 4076 )331( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينparis@matrade.gov.my :

أملانيا

املفوض التجاري
قنصل ماليزيا (القسم التجاري)
املستوى HAT 64 ،9
بليشسرتاس
فرانكفورت آم مني
أملانيا
10 - 5015 247 69 )0( 49 :
هاتف
20 - 5015 247 69 )0( 49 :
فاكس
الربيد اإللكرتوينfrankfurt@matrade.gov.my :

هنغاريا

ضابط التسويق
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
طريق هازمان
 1026بودابست
هنغاريا
0290 461 )361( :
هاتف
0291 461 )361( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينbudapest@matrade.gov.my :

ايطاليا

املفوض التجاري
قنصل ماليزيا
فيا الربييس
 20122ميالن
ايطاليا
8183/9 669 )3902( :
هاتف
2872 670 )3902( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmilan@matrade.gov.my :

هولندا

أوك رانيا

ضابط التسويق
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري
 ،18شارع ارسينالنا ،بيتشريسك
كييف 01011
أوكرانيا
5235 285 )38044( :
هاتف
5238 285 )38044( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmailto:kiev@matrade.gov.m kiev@matrade. :
gov.my

تركيا

املفوض التجاري
مؤسسة تطوير التجارة الخارجية اسطنبول
رقم  ،76الطابق  ،20بويوكديري كادييس
مركز بالزا مايا اكار
 34394ايسنتيبي اسطنبول
تركيا
8003 217 )90212( :
هاتف
8005 217 )90212( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينistanbul@matrade.gov.my :

بولندا

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري
املبنى  ،3الطابق9
برج زلويت تارايس
 ،59شارع زلوتا
 00-120وارسو
جمهورية بولندا
1766 / 1765 222 )4822( :
هاتف
1764 222 )4822( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينwarsaw@matrade.gov.my :

اململكة املتحدة

املفوض التجاري املاليزي ،املفوضية التجارية
الطابق الثالث والرابع 17 ،شارع كرزون لندن w1J 5hr ،اململكة
املتحدة ،هاتف 5255/4644 7499 )4420( :
4597 7499 )4420( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينlondon@matrade.gov.my :

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا (القسم التجاري)
رستنبريغويغ 2
 2517يك اي الهاي
هولندا
759 4627 )3110( :
هاتف
349 4627 )3110( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينrotterdam@matrade.gov.my :

روسيا

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا (القسم التجاري)
الطابق الثاينR01-209 ،
مركز دوبرينيا التجاري
رقم  4 ،8دوبرينينسكاي بري
 ،119409موسكو ،االتحاد الرويس
5626/5636 933 )7495( :
هاتف
5646 933 )7495( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmoscow@matrade.gov.my :
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أمريكا الشاملية
لوس انجلس

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
القسم التجاري
 777شارع جنوب فيجيوريا ،سويت 600
لوس أنجلس ،كاليفورنيا 90017
الواليات املتحدة األمريكية
9034 892 )1213( :
هاتف
9142 955 )1213( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينlosangeles@matrade.gov.my :

نيويورك

املفوض التجاري
القنصل العام ملاليزيا
(القسم االقتصادي)
الطابق الثالث 313 ،رشق ،شارع 43
نيويورك ،نيويورك 10017
الواليات املتحدة األمريكية
0232 682 )1212( :
هاتف
1987 983 )1212( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينnewyork@matrade.gov.my :

ميامي

املدير
املركز التجاري املاليزي
 703طريق واتر فورد ،شقة 150
ميامي ،فلوريدا 33126
الواليات املتحدة األمريكية
8779 267 )1305( :
هاتف
8784 267 )1305( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmiami@matrade.gov.my :

أمريكا الالتينية
األرجنتني

ضابط التسويق
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
فيالنيوفا
يس1426يب ام دي بيونس آيرس
جمهورية األرجنتني
2533 / 0504 4776 11 )54( :
هاتف
(8420 4777 11 )54
0604 4776 11 )54( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينbuenosaires@matrade.gov.my :

ال ربازيل

املفوض التجاري
سفارة ماليزيا
املكتب التجاري
 ،771أالميندا سانتوس ،شقة 72
الطابق السابع ،0149-001 ،ساوباولو
الربازيل
2966 3285 )5511( :
هاتف
1595 3289 )5511( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsaopaulo@matrade.gov.my :
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أفريقيا

تشييل
املفوض التجاري
املكتب التجاري ملاليزيا
سفارة ماليزيا
افدا تاجامار 183
مكتب  ،302الس كونديس
سانتياغو ،تشييل
2647 234 )562( :
هاتف
2652 234 )562( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsantiago@matrade.gov.my :

املكسيك

املفوض التجاري
مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية مدينة مكسيكو
سفارة ماليزيا
باسيو دي الس باملاس #425
توري اوبتيام  ،3مكتب 1102
كول الماس دي تشابولتبيك
ديل ميغيل هيدالغوC.P11000 ،
مدينة مكسيكو
املكسيك
4540 5201 )5255( :
هاتف
7338 5202 )5255( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmexicocity@matrade.gov.my :

أفريقيا
جنوب إفريقيا

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا
القسم التجاري (مؤسسة تطوير التجارة املاليزية الخارجية)
 ،21اي  ،1شارع عناب
املستوى  ،2املهندسني ،الجيزة
الجمهورية العربية املرصية
0013 3761 )202( :
هاتف
0216 1 376 )202( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينcairo@matrade.gov.my :

املفوضية العليا املاليزية
املكتب االقتصادي (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
الطابق  ،8برج مكتبمدينة سانتون
طريق ريفونيا شارع يس ن ر الخامس
ساندهريست ،اكست ساندتون ،جوهانزبريغ
جمهورية جنوب إفريقيا
2381 /2380 268 )2711( :
هاتف
2382 268 )2711( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينjohannesburg@matrade.gov.my :

املفوضية العليا املاليزية
القسم التجاري ()MATRADE
حي  ،91/404جيجري غروف
صندوق بريد 42286
 ،00100نريويب ،كينيا
0915 712 )25420( :
هاتف
0916 712 )25420( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmailto:nairobi@matrade.gov.my :

نيجرييا

ضابط التسويق

املفوضية العليا املاليزية
املكتب التجاري (مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية)
الوحدة  ،2الحي F28
 502كلوز ،الجادة 5
شارع اف اندو
لكوي  ،الغوس نيجرييا
1987 723 908 )2340( :
هاتف
الربيد اإللكرتوينlagos@matrade.gov.my :
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مكاتب مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية عىل مستوى الوالية
املكتب اإلقليمي الجنويب

املدير
املكتب اإلقليمي الجنويب ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية
شقة  6ب ،تينغكات 6
منارة أنصار 65 ،جاالن تروس
 80000جوهور باهرو ،جوهور ماليزيا
9400 222 )607( :
هاتف
9500 222 )607( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmailto:johor@matrade.gov.my :

املدير
مكتب ساراواك ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية
تينغكات  ،10منارة غراند
قطعة  ،42القسم  ،46طريق بان هوك
 93100كوتشينغ
ساراواك ،ماليزيا
780 248/ 780 246 )6082( :
هاتف
780 256 )6082( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsarawak@matrade.gov.my :

املدير
املكتب اإلقليمي الشاميل ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية
بانغوان  ،KWSPالطابق األريض
رقم  ،3009أوف ليبوه تيغري 2
 13700باندار سيبرياغ جايا
بوالو بينانغ
2020 398 )604( :
هاتف
2288 398 )604( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينpenang@matrade.gov.my :

صباح

املكتب اإلقليمي الشاميل

املكتب اإلقليمي الرشقي

املدير
املكتب اإلقليمي الرشقي ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية
املستوى  ،5منارة يايسان إسالم تريينغانو
جاالن سلطان عمر
 20300كواال نرييغانو
ترينيغانو ،ماليزيا
4778 624 )609( :
هاتف
0778 624 )609( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينterengganu@matrade.gov.my :
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ساراواك

املدير
مكتب صباح لتطوير التجارة الخارجية
قطعة  ،2يس  2 5أ تيغكات  5الحي يس
بانغونان KWSP
جاالن كارامونسينغ
 88100كوتا كينابوال
صباح ،ماليزيا
881 242 /881 240 )6088( :
هاتف
881 243 )6088( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsabah@matrade.gov.my:

هيئة تطوير االستثامر املاليزية
هيئة تطوير االستثامر املاليزية سنرتال  ،5جالن ستيسن ،سنرتال  ،5كواالملبور سنرتال ،50470 ،كواالملبور ،ماليزيا
هاتف Fax: (603) 2274 7970 3633 2267 )603(:املوقع اإللكرتوينwww.mida.gov.my:الربيد اإللكرتوينinvestmalaysia@mida.gov.my:

مكاتب مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية عىل مستوى الوالية
كيداه وبريليس

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
املستوى  ،4الجناح الرشقي
رقم  ،88منارة بينا دار األمان بريهاد
ليبوهاريا دار األمان
 05100أولر سيتار
كيداه ماليزيا
3978 731 )604( :
هاتف
2439 731 )604( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينkedah@mida.gov.my :

بوالو بينانغ

جوهور

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
رقم  ،5املستوى  ،13منارة تابنغ هاجي
جاالن آير موليك
 80000جوهور باهرو
جوهور ،ماليزيا
5500 224 )607( :
هاتف
2360 224 )607( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينjohor@mida.gov.my :

باهانغ

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الوحدة  ،14.01تينغكات  ،14منارة بوستيد بينانغ
 ،39جاالن سلطان أحمد شاه
 10050بوالو بينانغ ،ماليزيا
0575 228 )604( :
هاتف
0327 228 )604( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينpenang@mida.gov.my :

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
شقة  ،3الطابق  ،11كومبلكس ترينتوم
صندوق بريد 178
 25720كوانتان
باهانغ
7334 513 )609( :
هاتف
7333 513 )609( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينpahang@mida.gov.my :

ب رياك

كيالنتان

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
املستوى  ،4مركز برياك تيكنو التجاري
باندور مريو رايا ،أوف جاالن جيالبانغ
صندوق بريد 210
ايبوه 30720
برياك ،ماليزيا
961 / 962 5269 )605( :
هاتف
960 5279 )605( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينperak@mida.gov.my :

ميالكا

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
اراس  5يس ،مركز منارة بيجابات كيالنتان التجاري
جاال بايام
 15200كوتا باهارو
كيالنتان ،ماليزيا
3151 748 )609( :
هاتف
7294 744 )609( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينkelantan@mida.gov.my :

سيالنغور

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الطابق الثالث ،منارة ام اي يت يس ،مجمع ام اي يت يس
جاالن كونفيسني
 75450آير كريوه
ميالكا ،ماليزيا
2877 232 )606( :
هاتف
2875 232 )606( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmelaka@mida.gov.my :

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الطابق  ،22ويسام ام يب س ايه بيؤسريان
بريباندين
 40000شاه عامل
سيالنغور ،ماليزيا
4260 5518 )603( :
هاتف
5392 5513 )603( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينselangor@mida.gov.my :

نيجريي سيمبيالن

تريينغانو

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الشقة 13.02 & 13.01
الطابق  ،13منارة ام ايه ايه
 70200سريمييبان
نيجريي سيمبيالن ،ماليزيا
7921 762 )606( :
هاتف
7879 762 )606( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينnsembilan@mida.gov.my :

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الطابق ،5منارة يايسان إسالم تريينغانو
جاالن سلطان عمر
 20300كواال نرييغانو
ترينيغانو ،ماليزيا
7200 622 )609( :
هاتف
2260 623 )609( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينterengganu@mida.gov.my :
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صباح

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
القطعة دي  & 9.4دي  ،9.5املستوى 9
الحي دي ،بانجونا كيه دبليو اس يب كارامونسينغ
 88100كوتا كينابوال
صباح ،ماليزيا
411 211 )6088( :
هاتف
412 211 )6088( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsabah@mida.gov.my :

104

ساراواك

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الغرفة  ،404الطابق  ،4بانغونان بنك ،نيغارا
رقم  ،147جاالن ساتوك ،ص.ب 716
 93714كوتشينغ
ساراواك ،ماليزيا
484 251/237 254 )6082( :
هاتف
375 252 )6082( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsarawak@mida.gov.my :

مكاتب هيئة تطوير االستثامر املاليزية الخارجية

آسيا واملحيط الهادئ
سنغافورة

قنصل (استثامر) /مدير
املفوضية العليا املاليزية
رقم  ،7تيامسيك بوليفارد
 ،26-01سانتيك تور ون038987 ،
سنغافورة
9580/7069 /9326 6835 )65( :
هاتف
7926 6835 )65( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsingapore@mida.gov.my :

اس رتاليا

قنصل (استثامر) /مدير
قنصل ماليزيا (القسم االستثامري)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
املستوى  16 ،6شارع سربينغ
نيو ساوث ويلز 2000
اسرتاليا
1933 9251 )6102( :
هاتف
4333 9251 )6102( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsydney@mida.gov.my :

جمهورية الصني الشعبيةشنغهاي
املدير
القنصل العام ملاليزيا
(قسم االستثامر)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الوحدة  ،807-809املستوى 8
مركز شانغهاي كريي
رقم  ،1515نانجينغ طريق (غرب)
شانغهاي 200040
جمهوية الصني الشعبية
4547 6289 )8621( :
هاتف
4009 6279 )8621( :
فاكس
الربيد اإللكرتوين/shanghai@mida.gov.my :

غوانجزو

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الوحدة 1804يب -05
برج مكتب بالزا سيتيك
 233تيانهي يب رود
غوانزو 510610
جمهوية الصني الشعبية
0739 8752 )8620( :
هاتف
0753 8752 )8620( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينguangzhou@mida.gov.my :

بكني

قنصل (استثامر) /مدير
سفارة ماليزيا (قسم االستثامر)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الوحدة يس ، ،الطابق  ،برج أ ،غيت وي بالزا
رقم  ،18زياجوانغيل ،طريق الشامل الدائري الثالث الرشقي
مقاطعة تشاويانغ 100600 ،بكني
جمهوية الصني الشعبية
0071/0072 8440 )8610( :
هاتف
0076 8440 )8610( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينbeijing@mida.gov.my :

اليابان طوكيو مدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية
 32اف ،شريوياما ترست تاور
 4-3-1تورانومون ،ميناتو كو
طوكيو  ،1005-6032اليابان
8808 5777 )813( :
هاتف
8809 5777 )813( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينtokyo@mida.gov.my :

أوساكا

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
مينيش انتيشيو  18اف
 3-4-5أوميدا ،كيتا كو
أوساكا 530-0001
اليابان
6661 6451 )816( :
هاتف
6626 6451 )816( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينosaka@mida.gov.my :

جمهورية كوريا

قنصل (استثامر) /مدير
سفارة ماليزيا
(مركز التجارة واالستثامر املاليزي)
الطابق  ،17مبنى بنك ستاندرد تشاارداد كوريا املحدودة
 ،47جونغرو ،جونغرو جو
سيؤول 110-702
جمهورية كوريا
6131 / 6130 733 )822( :
هاتف
6132 733 )822( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينseoul@mida.gov.my :

تايوان

املدير (استثامر)
مركز التجارة والصداقة املاليزية
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
 12اف ،شقة أ ،مبنى هونغ كو
 ،167تون هو الطريق الشاميل
تايبيه 105
تايوان
6094 2718 / 5020 2713 )8862( :
هاتف
7581 2514 )8862( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينtaipei@mida.gov.my :

الهند

قنصل (استثامر) /مدير
القنصل العام ملاليزيا
(قسم االستثامر)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
 ،87 &81الطابق 8
الجادة الشاملية الثالثة ميكر ماكسيتي
مجمع باندرا كريال ،باندرا E
مومباي 400051
الهند
1156 / 1155 2659 )9122( :
هاتف
1154 2659 )9122( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmumbai@mida.gov.my :
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اإلمارات العربية املتحدة

ديب
قنصل (استثامر) /مدير
قنصل ماليزيا (القسم االستثامري)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الوحدة  ،2205الطابق  ،22الربج أ
برج مركز األعامل ،مدينة ديب اإلعالمية
(صندوق بريد  )502876ديب
اإلمارات العربية املتحدة
697 696/4343 4343 )9714( :
هاتف
698 4343 )9714( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينdubai@mida.gov.my :

أوروبا
فرنسا

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
 ،42كليرب افينيو
 75116باريس ،فرنسا
6696/3689 4727 )331( :
هاتف
6375 4755 )331( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينparis@mida.gov.my :

أملانيا

فرانكفورت
قنصل (استثامر) /مدير
القنصل العام ملاليزيا
(قسم االستثامر)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
املستوى HAT 64 ،9
بليشرتاتس 64-66
 60313فرانكفورت آم مني
أملانيا
679-0 698700)0( +49 :
هاتف
الربيد اإللكرتوينfrankfurt@mida.gov.my :

ميونيخ

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
املستوى  ،6بريكولينهاوس
بريكولنسرتاس 10
 80538ميونيخ
أملانيا
0430 2030 )4989( :
هاتف
0431/5 2030 )4989( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmunich@mida.gov.my :
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ايطاليا

قنصل (استثامر) /مدير
قنصل ماليزيا (القسم االستثامري)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
الطابق الثاين ،فيا الربييش 9
 20122ميالن
ايطاليا
3824 8909 )3902( :
هاتف
418 545 8909 )3902( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينmilan@mida.gov.my :

السويد

القنصل االقتصادي
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
سفارة ماليزيا
كارالفايجني
صندوق بريد 26053
اس -10041ستوكهولهم
السويد
8416 440 )468(/8400 440 )468( :
هاتف
8761 791 )468( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينstockholm@mida.gov.my :

اململكة املتحدة

قنصل لالستثامر /مدير
املفوضية العليا املاليزية
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
سفارة ماليزيا
 17شارع كرزون
لندن دبليو  1جيه  5اتش ار
اململكة املتحدة
(0616 7493 )4420
هاتف:
(8804 7493 )4420
فاكس:
الربيد اإللكرتوينlondon@mida.gov.my :

أمريكا الشاملية
سان خوسيه

املدير (القائم بأعامله)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
 ،226ايربورت باركوي ،شقة 480
سان خوسيه ،كاليفورنيا 95110
الواليات املتحدة األمريكية
0617/8 392 )1408( :
هاتف
0619 392 )1408( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينsanjose@mida.gov.my :

شيكاغو

نيويورك

قنصل (استثامر) /مدير
القنصل العام ملاليزيا
(قسم االستثامر)
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
 313رشق ،شارع 43
نيويورك ،نيويورك 10017
الواليات املتحدة األمريكية
2491 687 )1212( :
هاتف
8450 490 )1212( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينnewyork@mida.gov.my :

املدير
هيئة تطوير االستثامر املاليزية
مركز جون هانكوك ،شقة 1515
 ،87جادة نورث ميتشيغان
شيكاغو ،اليونيس 60611
الواليات املتحدة األمريكية
4532 787 )1312( :
هاتف
4769 787 )1312( :
فاكس
الربيد اإللكرتوينchicago@mida.gov.my :
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امللحق I
قامئة األنشطة املروجة
واملنتجات املؤهلة العتبار
الحالة ال رائدة وإعفاء رضيبة
االستثامر مبوجب قانون
تشجيع االستثامر لعام 1986

IIIIمعالجة املنتجات الزراعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الشوكوالتة وحلويات الشوكوالتة
الخرضاوات أو الخرضاوات الدرنية أو ذوات الجذور والفواكه
منتجات املوايش
الفضالت الزراعية أو املنتجات الزراعية الثانوية
املنتجات املائية
تغذية تربية األحياء املائية
املستخلصات النباتية للمستحرضات الصيدالنية أو صناعات
العطور أو التجميل أو الصناعات الغذائية والزيوت العطرية
املكمالت الغذائية
املواد املضافة واملنكهات وامللونات واملكونات الوظيفية

IIIIIتصنيع املنتجات املطاطية
.1

عجالت

IVIVمضاد لالهتزاز والرطوبة ومنتجات عازلة
للصوت
1.1تصنيع منتجات زيت النخيل ومشتقاتها
2.2الكيامويات الزيتية أو مشتقاتها أو تحضرياتها
3.3املغذيات املصنوعة من النخيل أو مكونات زيت النخيل أو
زيت لب النخيل
4.4املنتجات واملكونات الغذائية املصنوعة من النخيل
 )aبديل خاص للدهون الحيوانية
 )bاملايونيز وصلصة السلطة املصنوعة من النخيل
 )cبديل بودرة الحليب أو جوز الهند
 )dزيت النخيل األحمر واملنتجات ذات العالقة
 )eمكونات الطعام املصنوعة من النخيل
 )fمنتجات زيت النخيل املعدل وزيت لب النخيل
 )gمنتجات املارغارين أو الفاناسبايت أو السمن أو املنتجات 		
الدهنية األخرى.
 )hبدائل زبدة الكاكاو واملواد البديلة لزبدة الكاكاو واملواد
املعادلة لزبدة الكاكاو ورشائح نصف النخيل أو الزيت الخاص
5.5منتجات مصنعة من:
a)aكيكة لب النخل
b)bمخلفات طحن زيت النخيل السائلة
c)cكتلة النخيل الحيوية

V.Vصناعة الكيامويات واملواد البرتوكياموية
.1
.2

املشتقات أو املستحرضات الكياموية من املصادر العضوية أو
غري العضوية
املنتجات البرتوكياموية

.1
.2
.3

I

1.1زراعة الزهور

امللحق

I.Iاإلنتاج الزراعي

VIVIتصنيع املستح رضات الصيدالنية واملنتجات
ذات العالقة
املستحرضات الصيدالنية أو املستحرضات الصيدالنية الحيوية
املغذيات
املنتجات امليكروبية ومنتجات الربوبيوتيك

VIVIIتصنيع املنتجات الخشبية
.1
.2

تصميم وتطوير وإنتاج األثاث الخشبي
منتجات الخشب املعدل باستثناء الخشب الرقائقي

VIVIIIتصنيع اللب والورق واأللواح الورقية
.1

ورق متوسط مموج أو ورق تيست اليرن أو ورق تغليف
ولوح ورقي

IXIXتصنيع املنتجات من القصب
.1

منتجات مصنوعة من القصب مثل أعالف الحيوانات أو
جزيئات أو ألياف القصب أو األلواح املعاد تشكيلها (مثل لوح
الجسيامت ولوح األلياف متوسط الكثافة) ومنتجات القوالب

X.Xتصنيع القامش ومنتجات القامش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

األلياف الطبيعية أو املصنعة
ألياف اليارن أو األلياف املصنعة
أقمشة منسوجة
أقمشة محاكة
أقمشة غري محاكة
تشطيب األقمشة مثل التبييض والصبغة والطباعة
مالبس متخصصة
أقمشة فنية أو وظيفية ومنتجات أقمشة

XIXIتصنيع املنتجات من الصلصال واملنتجات
الرملية واملنتجات املعدنية غري الفلزية األخرى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املواد املقاومة لالنصهار األساسية أو األلومينا
معدات املختربات أو املعدات الكياموية أو الصناعية
األملاس املص ّنع
الزجاج الكريستايل أو قوالب الزجاج مثل الطوب والبالط
واأللواح الحبيبات وكتل ومربعات الرتصيف
الصلصال املعدين املاص
منتجات الرخام والجرانيت
األلواح واللوحات والبالط والطوب أو الجسيامت املشابهة
من األلياف الطبيعية أو الصناعية املجمعة مع اإلسمنت أو
الالصق أو مواد اللصق املعدنية األخرى.
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.2
.3

.4
.5
.6

XIXIIIتصنيع املعدن غري الحديدي ومنتجاته
.1
.2
.3
.4
.5

سبائك أو بليتس أو ألواح أساسية ملعادن غري حديدية غري
معادن القصدير
أعمدة أو قضبان أو أقسام من معادن غري حديدية باستثناء
قضبان النحاس EC
صفائح أو أوراق أو ملفات أو ملفات أو أطواق من معادن
غري حديدية
أنابيب أو مواسري من معادن غري حديدية
لوح تجميع ألومنيوم

XIXIVتصنيع اآلالت ومكونات اآلالت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آالت أو معدات متخصصة لصناعة محددة
آالت أو معدات توليد طاقة
آالت أو معدات صناعية عامة
وحدات آلالت أو معدات وأجزاء أو مكونات صناعية
آالت أو معدات أدوات معدنية
تحديث أو تجديد اآلالت أو املعدات مبا يف ذلك اآلالت
الثقيلة

XVXVدعم املنتجات أوالخدمات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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قوالب الصب املعدنية
املطروقات املعدنية
هندسة السطح
التشغيل والعربات والتجهيزات
القوالب واألدوات والصبغات
املعالجة بالحرارة

 .1شبه املوصل:
 )aتصنيع الرقائق
 )bتجميع شبه املوصل
 )cمكونات وأجزاء شبه املوصل
 )iركائز متقدمة
 )iiمواد لحام
 )iiiلبادات ربط
 )dأدوات شبه موصل
 )iناقالت رقائق
 )iiناقالت دائرة مدمجة
 )iiiالقناع الضويئ وفراغ القناع
 )eالخدمات املتعلقة بشبه املوصل
 )iتحضري الصبغات أو مستوى الرقائق
 )iiاختبار الدائرة املدمجة
 )iiiفرز واستكشاف الرقائق
 )ivضخ الرقائق
 .2منتجات وأجزاء العرض املتقدمة
 )aمنتجات عرض متقدمة
 )bوحدات عرض متقدمة
 )cأنظمة إضاءة خلفية
 .3منتجات أو أنظمة أو أجهزة املعلومات واالتصاالت
 )aمنتجات أو أجهزة التقارب الرقمي
 )bأنظمة أو أجهزة تخزين البيانات
 .4منتجات التسلية أوالرتفيه الرقمية
 )aالتلفزيون الرقمي
 )bنظام املرسح املنزيل الرقمي أو منتجاته
 )cمسجل أو مشغل صور أو فيديو أو مقطع صويت رقمي
 .5معدات أو أنظمة أو أجهزة أو مكونات إلكرتونية برصية
 )aأجهزة أو مكونات ضوئية
 )bمعدات أو أنظمة أو أجهزة أو مكونات كهرضوئية
 )cألياف ضوئية أو منتجات ألياف ضوئية
 .6أنظمة أو أجهزة تتبع أو أمن إلكرتونية
 )aمعدات أو أنظمة أو أجهزة تركيب أو التعرف عىل 		
الرؤية أو الشكل أو الصوت
 )bمعدات أو أنظمة أو أجهزة التتبع واملالحة اإللكرتونية
 )cأنظمة أو أجهزة تحدد الرتدد الراديوي
 .7املكونات اإللكرتونية
 )aألواح دائرة مطبوعة متعددة الطبقات أو مرنة
 )bموصالت متقدمة
 .8معدات أو منتجات أو أنظمة أو أجهزة أو مكونات طاقة بديلة
 )aوحدات أو أنظمة وحدات أو ألواح أو خاليا شمسية
 )bبطارية قابلة إلعادة الشحن أو أنظمة تخزين
 )cخاليا وقود
 .9إضاءة توفري طاقة
 .10منتجات كهربائية
 )aاإلمداد املتواصل بالطاقة
 )bاملحوالت والعواكس

I

.1

ألواح الفوالذ
أشكال أو أقسام الفوالذ التي يزيد ارتفاعها عن  200مم
صفائح أو أوراق أو ملفات أو ملفات أو أطواق الفوالذ:
 )aاللفائف الساخنة
 )bاللفائف الباردة أو املخففة الربودة
أنابيب الفوالذ غري املسامية
منغنيز الحديد أو منغنيز السيليكون أو سيليكون الحديد
صفيحة الفوالذ املجلفنة الكهرلية يف امللف

امللحق

XIXIIتصنيع الحديد والفوالذ

XVXVIتصنيع املنتجات اإللكرتونية والكهربائية
ومكوناتها وأجزائها والخدمات ذات العالقة

.2

XVXVIIIتصنيع املنتجات البالستيكية
.1
.2
.3
.4
.5

XIXIX
.1
.2
.3

XXXX
.1
.2
.3
.4

.5

األفالم أو الصفائح البالستيكية املتخصصة
منتجات األنظمة الجغرافية
املنتجات البالستيكية الهندسية
املنتجات عىل شكل قوالب تحت ظروف غرفة نظيفة
البوليمرات الحيوية أو منتجاتها

معدات وأجهزة الوقاية
قفازات السالمة املطلية أو املحاكة
زجاج حامية باليستية متقدم
معدات حامية من السقوط

.2
.3
.4
.5
.6
.7

امللحق

.1

املعدات أو األجهزة الطبية أو املتعلقة باألسنان أو الطب
البيطري ومكونات أجزائها أو إكسسواراتها
معدات االختبار أو القياس أو معدات وأجهزة املخترب

.1

تأسيس فنادق ذات تكلفة متوسطة ومنخفضة (فنادق حتى
ثالث نجوم)
تأسيس فنادق  4أو  5نجوم
توسيع أو تحديث الفنادق املوجودة
تأسيس مشاريع سياحية
توسيع أو تحديث مشاريع سياحية
تأسيس مخيامت ترفيه
تأسيس مراكز اتفاقية

I

XVXVIIتصنيع أجهزة القياس املهنية والطبية
والعلمية أو أجزائها

		

XXXXI

مجال قطاع الفنادق والسياحة

XXXXIIمتفرقات
1.1بضائع أو معدات رياضة
2.2مجوهرات معادن مثينة
3.3مجوهرات زينة
4.4منتجات تغليف وأدوات منزلية تستخدم ملرة واحد قابلة
للتحلل الحيوي

تصنيع املواد ذات العالقة
الخدمات اللوجستية املتكاملة
مرافق وخدمات سلسلة التربيد للمنتجات الغذائية
خدمات تعقيم باألشعة والغاز
اإلدارة البيئية:
 )aإعادة تدوير النفايات مثل:
 )iالفضالت السامة وغري السامة
 )iiاملواد الكياموية
 )iiiاملطاط املستخلص
خدمات التصميم الصناعي
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امللحق II
قامئة األنشطة املروجة
واملنتجات املؤهلة
لرشكات التكنولوجيا
املتقدمة املؤهلة العتبار
الحالة ال رائدة وإعفاء رضيبة
االستثامر
مبوجب قانون تشجيع
االستثامر لعام 1986

IIIIأجهزة القياس املهنية والطبية والعلمية أو
أجزائها
.1

تصميم وتطوير وصناعة:
 )aاملعدات الطبية أو أجزائها أو مكوناتها
		
 )bالغرسات الطبية أو األجهزة الطبية أو أجزائها أو
مكوناتها
 )cمعدات االختبار أو القياس أو معدات وأجهزة املخترب

امللحق

.1

تصميم وتطوير وصناعة:
 )aالوحدات أو األنظمة عالية الكثافة
 )bشاشات العرض املتقدمة
 )cأجهزة شبه موصلة متقدمة
 )dموصالت متقدمة
 )eأجهزة أو أنظمة تخزين البيانات
 )fركائز متقدمة
 )gمنتجات أو أنظمة أو أجهزة معلومات واتصاالت
 )hمنتجات التسلية أو الرتفيه الرقمية
 )iمعدات أو أنظمة أو أجهزة املعدات البرصية اإللكرتونية
 )jأنظمة أو أجهزة األمن واملراقبة اإللكرتونية
 )kاآلالت أو املعدات أو األنظمة أو األجهزة اإللكرتونية
 )lاملكونات اإللكرتونية املتقدمة

.1

تطوير واختبار وتصنيع:
 )aاملستحرضات الصيدالنية
 )bاملواد الكيميائية الدقيقة
 )cاألجهزة التشخيصية الحيوية

II

I.Iتصميم وتطوير وتصنيع اإللكرتونيات
املتقدمة والحاسبات

IIIIIالتكنولوجيا الحيوية

IVIVاملواد املتقدمة
.1

تصميم وتطوير وتصنيع:
 )aالبوليمرات والبوليمرات الحيوية
 )bمنتجات السرياميك الدقيقة والسرياميك املتقدمة
 )cاملواد املركبة عالية القوة

.2

جزيئات النانو وتركيباتها

V.Vتكنولوجيا طاقة بديلة
.1

تصميم وتطوير وتصنيع املنتجات أواملعدات أواألنظمة
أواألجهزة أو املكونات لالستخدام يف قطاعات الطاقة البديلة

VIVIالحديد والفوالذ

1.1سلك دقيق بقطر  2.0مم وأقل
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امللحق III
قامئة األنشطة املروجة
واملنتجات املؤهلة
للرشكات الصغرية املؤهلة
العتبار
الحالة ال رائدة وإعفاء رضيبة
االستثامر
مبوجب قانون تشجيع
االستثامر لعام 1986

.2

IIIIمعالجة املنتجات الزراعية
 .1القهوة
 .2الشاي
 .3الفواكه
 .4الخرضاوات
 .5األعشاب أو البهارات
 .6الكاكاو ومنتجات الكاكاو
 .7منتجات جوز الهند باستثناء لب جوز الهند وزيت جوز الهند
الخام
 .8النشا ومنتجات النشا
 .9منتجات الحبوب
 .10منتجات السكر والحلويات
 .11مستخلصات النباتات
 .12املنتجات الزراعية
 .13مكونات غذاء الحيوانات

IIIIIاملنتجات الحرجية\
.1
.2
.3

منتجات الراتان (باستثناء القسم والقرش واملقسوم)
منتجات البامبو
منتجات حرجية أخرى

IVIVتصنيع املنتجات املطاطية
.1
.2
.3

منتجات املطاط املفرغة
منتجات املطاط املقذوفة
بضائع مطاطية عامة

V.Vتصنيع منتجات ومشتقات زيت النخيل
.1
.2

املنتجات املحرضة من زيت النخيل
املنتجات املجهزة من الكتلة الحيوية /مخلفات النخيل/
املنتجات الثانوية

VIVIتصنع املواد الكيميائية واملستح رضات
الصيدالنية
.1
.2
.3
.4

تحضري وتوزيع الصبغات والطالءات الخاصة
املجففة
الراتينج الحيوي (بوليمر حيوي)
أحبار النفث

.2
.3
.4
.5

ألواح التزيني وأأللواح (باستثناء الخضب الرقائقي)
قوالب الخشب
أعامل نجارة البناء ومصنوعاتها
منتجات مشتقة من االستفادة من مخلفات األخشاب (مثل
الفحم املنشط ،والقوالب الخشبية ونجارة الخشب)
مواد املنازل واملكاتب الخشبية

III

.1

تربية األحياء املائية
تربية النحل

.1

امللحق

I.Iاألنشطة الزراعية

VIVIIتصنيع الخشب واملنتجات الخشبية

VIVIIIتصنيع الورق ومنتجات األلواح الورقية
.1

منتجات الورق املفرغة

IXIXتصنيع القامش ومنتجات القامش
.1
.2

الباتيك أو سونجكيت أو بوا
اكسسوارات لصناعة األقمشة

X.Xتصنيع املنتجات املصنوعة من الفخار
واملنتجات املصنوعة من الرمل واملنتجات
املعدنية غري الفلزية
.1
.2

األعامل الفنية والحيل ومواد السرياميك أو الزجاج
املواد الكاشطة للطحن والتلميع والشحذ

XIXIتصنيع منتجات الحديد والفوالذ واملعادن غري
الحديدة ومنتجاتها
.1
.2

األسالك ومنتجات األسالك
املنتجات املصنعة

XIXIIدعم املنتجات والخدمات
.1
.2

الختم املعدين
األختام الصناعية أو مواد اإلغالق

XIXIIIتصنيع أجزاء وإكسسوارات مكونات النقل
.1

مكونات وأجزاء وإكسسوارات النقل

XIXIVتصنيع أجزاء ومكونات اآلالت واملعدات
.1

أجزاء ومكونات اآلالت واملعدات

115

.2
.3
.4

.XVIتصنيع األثاث وأجزائها ومكوناتها
.1
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األثاث وأجزاؤه ومكوناته

 .XVIIIتصنيع التذكارات
.1

التذكارات والهدايا وأواين التزيني

.XIVتصنيع املنتجات البالستيكية
.1
.2

األلواح وحيل التزيني
مركب قالب تغليف اإليبوكيس

امللحق

.1

منتجات املستهلك الكهربائية وأجزائها ومكوناتها
منتجات وأجزاء ومكونات املستهلك الكهربائية
منتجات كهربائية صناعية وأجزائها ومكوناتها
منتجات وأجزاء ومكونات إلكرتونية صناعية

.1

األلعاب واإلكسسوارات

III

 .XVتصنيع املنتجات الكهربائية واإللكرتونية
ومكوناتها وأجزائها

 .XVIIتصنيع األلعاب واالكسسوارات

امللحق IV
قامئة األنشطة املروجة
واملنتجات املؤهلة ل
صناعات مختارة واملؤهلة
العتبار الحالة ال رائدة وإعفاء
رضيبة االستثامر مبوجب
قانون تشجيع االستثامر
لعام 1986

.2
.3
.4

IIIIآالت ومعدات متخصصة
.1
.2
.3
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معدات أو آالت معالجة متخصصة لصناعات خاصة
آالت التغليف
عنارص ومكونات آلالت أو معدات املعالجة املتخصصة
لصناعات خاصة وآالت تغليف

IVIVطاقة متجددة
.1

توليد الطاقة املتجددة

V.Vحفظ الطاقة
1.1حفظ الطاقة

IV

.1

األدوات اآللية
معدات التعامل مع املواد
الروبوتات ومعدات التشغيل اآليل للمصانع
عنارص ومكونات آلالت التشغيل ومعدات التعامل مع املواد
والروبوتات ومعدات التشغيل اآليل للمصانع

.1

استخدام الكتلة الحيوية لنخيل الزيت إلنتاج منتجات ذات
قيمة مضافة

امللحق

I.Iاآلالت واملعدات

IIIIIالكتلة الحيوية لزيت النخيل

امللحق V
قامئة األنشطة واملنتجات
املروجة لالستثامرات املؤهلة
لحالة ال رائدة وإعفاء رضيبة
االستثامر مبوجب قانون
تشجيع االستثامر لعام 1986

)a
)c

IIIIتجهيز األغذية
.1

نشاط تجهيز األغذية

IIIIIنشاط البحث والتطوير
.1

نشاط البحث والتطوير

IVIVمجال قطاع الفنادق والسياحة
.1
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نشاط قطاع الفنادق والسياحة

.1

استخدام الكتلة الحيوية لنخيل الزيت إلنتاج منتجات ذات
قيمة مضافة

VIVIم رافق وخدمات سلسلة التربيد
1.1توفري مرافق وخدمات سلسلة التربيد لإلنتاج الزراعي القابل
للتلف (الفواكه والخرضوات والزهور والرسخس واللحوم
واملنتجات املائية)

V

)b

مطاط
نخيل الزيت
خشب

امللحق

I.Iحسب املصدر

V.Vالكتلة الحيوية لزيت النخيل

2019 EDITION

