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لالطالع عىل آخر التحديثات، يرجى زيارة موقع 

الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر اإللكرتوين 

www.mida.gov.my

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
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املوقع
تقع ماليزيا تقريبا حول خط االستواء يف قلب جنوب رشق آسيا يف شبه الجزيرة املاليزية تتكون من 11 والية تقع يف أقىص جنوب 

القارة اآلسيوية بينام تقع واليتي صباح وسارواك عىل الشواطئ الشاملية والغربية لجزيرة بورنيو.

موقع مكاتب هيئة تطوير االستثامر املاليزية



ميدا )MIDA(، الهيئة املاليزية لتطوير االستثامر، هي الهيئة الحكومية الرئيسية لتعزيز االستثامر والتنمية، وهي تابعة لوزارة 

التجارة الدولية والصناعة  املاليزية.  يقع مقرها الرئييس يف كواالملبور سنرتال، متتلك الهيئة 12 مكتبًا إقليميًا و 21 مكتبًا دولياً. 

تستمر الهيئة بصفتها الرشيك االسرتاتيجي للمشاريع التجارية يف اغتنام الفرص الناشئة عن الثورة التكنولوجية يف هذا العرص. 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا www.mida.gov.my ومتابعتنا عىل قنوات 

 .YouTube و Tiktok و LinkedIn و Facebook و Instagram و Twitter



ماليزيا: فرص مزدهرة يف انتظارك

موقع اسرتاتيجي                                

تقع ماليزيا يف قلب جنوب رشق آسيا. تتمتع ماليزيا مبوقع اسرتاتيجي بني املحيط الهندي 
وبحر الصني الجنويب، وتتميز بكونها نقطة تقاطع متر بها جميع الخطوط الجوية والشحن 

األساسية. أضف إىل ذلك األساس االقتصادي املستدام والقوي يف البالد، والبيئة الجاهزة 
لألعامل التجارية الشاملة، والرتكيز عىل املستقبل، والقوى العاملة املاهرة والديناميكية. 
تعد ماليزيا موقًعا استثامريًا جذابًا وتنافسياً من ناحية التكلفة يف املنطقة. وهي تصبح 

بشكل متسارع مركزاً مفضالً للخدمات املشرتكة والصناعات التكنولوجيه الرائدة.

تستخدم اللغة اإلنجليزية 

لألعامل عىل نطاق واسع. كون 

السكان متعددو اللغات، فإنهم 

يتحدثون بطالقة اللغة اإلنجليزية 

واملاندرين والهندية والتاميلية.

دميقراطية برملانية

 ملكية دستورية

استوائية دافئة ومشمسة طوال العام. ترتاوح درجات الحرارة اليومية من 33 

درجة مئوية )90 فهرنهايت( يف وقت متأخر من املساء إىل 22 درجة مئوية 

هي بلد تضم 13 والية 

و 3 مناطق اتحادية

الحرية الدينة مكفولة بالدستور. 

ميارس اإلسالم والبوذية واملسيحية 

والهندوسية عىل نطاق واسع.

تعداد السكان 32.7  مليون 

)إحصائيات 2020(

000،330 كيلومرتاً مربعاً

000،127 ميالً مربعاً

العملة الوطنية هي الرينغت 

املاليزي مقسمة عىل 100 سن

املساحة الكلية

 اللغات الرئيسية

 النظام الحكومي 

املناخ

الواليات الرئيسية  األديان الرئيسية

عدد السكان العملة

RM
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التأثري االقتصادي

تتمتع ماليزيا بهيكل اقتصادي تصديري وشديد التنوع، وسوق عمل 

داعمة، وتضخم منخفض ومستقر، وقطاع مايل قوي ومكثف من ناحية 

رأس املال، وحساب جاري سليم مقابل ميزان املدفوعات.

تخّدم األعامل التجارية يف ماليزيا سوقًا محليًا يبلغ 32.7 مليون نسمة، 

وسوق آسيان الذي يضم أكرث من 600 مليون نسمة.

املنتجات الرئيسية القابلة للتصدير يف ماليزيا عام 2021 هي:

املنتجات الكهربائية واإللكرتونية  .1

املنتجات البرتولية  .2

منتجات املطاط  .3

الكيامويات واملنتجات الكياموية  .4

املصنوعات املعدنية  .5

زيت النخيل  .6

اآلالت واملعدات وقطع الغيار  .7

األجهزة البرصية والعلمية  .8

الغاز الطبيعي املسال  .9

املنتجات املصنعة من زيت النخيل   .10

اليد العاملة الديناميكية واملاهرة

يتصف خزان املواهب لليد العاملة يف ماليزيا باملهارة وحسن التدرب والتعليم وإجادة اللغات 

املتعددة،  وهو مايشكل أساس النمو االقتصادي يف البالد. يوجد يف ماليزيا 20 مؤسسة عامة وأكرث 

من 50 مؤسسة خاصة تعنى بالتعليم مابعد الثانوي، باإلضافة إىل أكرث من 1400 كلية للتعليم 

والتدريب التقني واملهني تم إنشاؤها يف إطار وزارات مختلفة لدعم منو املواهب يف ماليزيا.

تتميز اليد العاملة يف ماليزيا إىل حد كبري بفئة دميوغرافية من الشباب ترتاوح أعامرهم 

بني 25 و 29 عاًما ، وهو ما يشكل ٪18 من إجاميل السكان أو حوايل 2.8 مليون نسمة. 

تليها الفئات العمرية 34-30 و 39-35 بنسبة ٪15.8 و ٪13.5 عىل التوايل.

يف املجموع، تعد ماليزيا موطًنا لخزان من املواهب يضم 15.7 مليون عامل؛ مع 9.1 مليون 

ذكر و 5.8 مليون أنثى يف اليد العاملة. تصل نسبة الحاصلني عىل تعليم مابعد الثانوي إىل 4.8٪ 

من اليد العاملة ، ويشغل ٪28.2 من اليد العاملة مناصب تتطلب حًدا معيًنا من املهارات.

نظرًا للرتكيبة السكانية املتعددة األعراق يف ماليزيا ، تتمتع اليد العاملة يف ماليزيا 

بإتقان العديد من اللغات، من بينها لغة البهاسا املاليزية )اللغة الرسمية ملاليزيا( 

إىل جانب اإلنجليزية واملاندرين والتاميلية، كلغات رئيسية مستخدمة.

النظام النقدي واملايل

العملة الرسمية ملاليزيا هي الرينغت املاليزي )RM(، والتي تنقسم إىل 100 سن.

يدار سعر رصف الرينغت حسب نظام تعويم مرتبط بسلة عمالت تجارية.

الرشاكات التجارية

يف عام 2021، كان الرشكاء التجاريون الرئيسيون ملاليزيا يف جميع أنحاء العامل كام ييل:

آسيان  .1

جمهورية الصني الشعبية  .2

الواليات املتحدة األمريكية   .3

االتحاد األورويب  .4

اليابان  .5

إضافة لذلك ، وقعت ماليزيا ما مجموعه 16 اتفاقية تجارة حرة 

)FTAs( وطبقت 14 اتفاقية منها ، مبا يف ذلك:

اتفاقيات التجارة الحرة املتبادلة
 

اتفاقية الرشاكة االقتصادية بني ماليزيا واليابان   •

اتفاقية رشاكة اقتصادية أوثق بني ماليزيا وباكستان   •

اتفاقية التجارة الحرة بني ماليزيا ونيوزيلندا   •

اتفاقية التعاون االقتصادي الشامل بني ماليزيا والهند   •

اتفاقية التجارة الحرة بني ماليزيا وشييل   •

اتفاقية التجارة الحرة بني ماليزيا وأسرتاليا   •

اتفاقية التجارة الحرة بني ماليزيا وتركيا   •

اتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية
 

منطقة التجارة الحرة لرابطة دول جنوب رشق آسيا   •

اتفاقية التجارة الحرة بني آسيان والصني  •

اتفاقية التجارة الحرة بني آسيان وكوريا   •
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الرشاكة االقتصادية الشاملة بني آسيان واليابان   •

اتفاقية التجارة الحرة بني آسيان والهند   •

اتفاقية التجارة الحرة بني آسيان وأسرتاليا ونيوزيلندا   •

اتفاقية التجارة الحرة بني آسيان وهونغ كونغ   •

إضافة لذلك ، تعد ماليزيا أيًضا من الدول املوقعة عىل:

االتفاقية الشاملة والتدريجية للرشاكة عرب املحيط الهادئ، وأيضاً

الرشاكة االقتصادية واإلقليمية الشاملة

املكانة العاملية ملاليزيا

تعد ماليزيا إحدى أرسع املناطق منًوا يف العامل. وتم تصنيفها من بني 

أفضل األسواق الناشئة لالستثامر، ومعرتف بجهودها يف حامية املستثمرين 

وكذلك باستجابتها لتسهيل احتياجات األعامل التجارية.,

املرتبة الرابعة
األكرث تنافسية كمركز للتصنيع )من بني 17 اقتصاًدا(

  KPMG  ،تكلفة عمليات التصنيع(

ومعهد التصنيع، 2020(

املرتبة السادسة
توظيف املواهب

)GTCI 2020 ،2020 مؤرش تنافسية املواهب العاملي(

املرتبة الخامسة
لألسواق الناشئة األكرث جاذبية يف عام 2021

)بلوومبريج ، 2020(

املرتبة الثانية
التجارة واالرتباط يف جنوب رشق آسيا

)DHL، 2020مؤرش االرتباط العاملي(

املرتبة الثانية
سهولة مامرسة األعامل التجارية داخل آسيان

)تقرير مزاولة األعامل التجارية الصادر 

عن البنك الدويل 2020(

املرتبة الثانية
سهولة حامية املستثمرين من األقليات

)مؤرش االبتكار العاملي 2021، املنظمة 

)WIPO ،العاملية للملكية الفكرية

املرتبة الثانية
حامية املستثمرين

)تقرير مزاولة األعامل التجارية الصادر 

عن البنك الدويل 2020(

املرتبة الخامسة والعرشون

التعاون البحثي الجامعي والصناعي

)مؤرش االبتكار العاملي 2021، املنظمة 

)WIPO ،العاملية للملكية الفكرية

املرتبة الثالثة عرش
حالة تطوير التكتالت وعمقها

)مؤرش االبتكار العاملي 2021، املنظمة 

)WIPO ،العاملية للملكية الفكرية
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I  الفصل

أسس عملك التجاري 
يف ماليزيا

تعد ماليزيا مكانًا مثاليًا لتأسيس عملك التجاري، مع توافر العديد من الكيانات 

التجارية التي ميكن تسجيلها لتناسب احتياجات الجميع. سواء أكنت تخترب السوق 

التجاري، أم كنت تنوي االلتزام بشكل جدي بإنشاء مصنع ، فستجد  مايناسبك 

من الخيارات القانونية والرشكات للبدء يف رحلة عملك يف ماليزيا.

اعتامد مشاريع التصنيع  .1

قانون التنسيق الصناعي 1975  1.1

مبوجب قانون التنسيق الصناعي لعام 1975 يجب عىل رشكات التصنيع التقدم 

بطلب لرتخيص التصنيع للموافقة عليه من قبل وزرة التجارة والصناعة الدولية. 

يقصد بذلك رشكات التصنيع التي يكون متويل املساهمني فيها 2.5 مليون 

رينغت ماليزي فأكرث أو يعمل فيها 75 موظفاً أو أكرث بدوام كامل. 

يجب تقديم طلبات تراخيص التصنيع لهيئة تطوير االستثامر املاليزية. 

تم اصدار قانون التنسيق الصناعي بهدف الحفاظ عىل تطوير ومنو منتظم 

لقطاع التصنيع يف البالد. ويقدم القانون التعاريف التالية: 

“نشاط التصنيع” يشري إىل القيام بأي 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.  

“أموال املساهمني” يشري إىل املبلغ اإلجاميل لرأس مال الرشكة املدفوع واالحتياطيات   •
ورصيد حساب مخصصات األسهم ورصيد حساب توزيع الربح والخسارة:

يقصد برأس املال املدفوع األسهم التفضيلية واألسهم العادية  	
وال يشمل أي مبلغ يتعلق بأسهم املكافآت التي تم إصدارها 

باستخدام احتياطي إعادة تقييم األصول الثابتة.

يقصد باالحتياطيات تلك أي مبالغ أخرى مختلفة عن احتياطي  	
إعادة تقييم األصول الثابتة واملخصصات املتعلقة باالستهالك 

و التجديد و االستبدال وانخفاض قيمة األصول. 

“املوظفون بأجر وبدوام كامل” هم جميع األشخاص الذين يعملون عادة يف املؤسسة لست   •
ساعات عىل األقل يومياً و20 يوماً يف الشهر ملدة 12 شهراً خالل العام ويستلمون راتباً 

مقابل ذلك. يشمل ذلك موظفي مبيعات السفر و موظفي الهندسة والصيانة واإلصالح 

الذين يعملون بأجر وهم تحت ترصف املؤسسة. ويشمل أيضاً مدراء الرشكات املسجلة 

باستثناء أولئك الذين يتقاضون تعويًضا فقط مقابل حضورهم الجتامعات مجلس اإلدارة.

إرشادات اعتامد مشاريع التصنيع   1.2

تعتمد إرشادات الحكومة لقبول مشاريع التصنيع يف ماليزيا عىل املعايري التالية:

يجب أن متتلك املشاريع استثامًرا من رأس املال ما قيمته  	
140,000.00 رينغت ماليزي لكل موظف؛ 

يجب أن تشّكل اليد العاملة املاليزية بدوام كامل يف الرشكة 80%  	
عىل األقل. يخضع توظيف العاملني األجانب لسياسات التوظيف 

الحالية مبن فيهم العامل الذين تم جلبهم من الخارج؛ 

يجب أن تشّكل املناصب اإلدارية والفنية واإلرشافية %25 عىل األقل من  	
مجموع التوظيف أو أن تكون نسبة القيمة املضافة %40 عىل األقل.

توسيع القدرة اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج

تحتاج الرشكة املرخصة التي ترغب بتوسيع قدرتها االنتاجية أو بتنويع نطاق إنتاجها عن 

طريق تصنيع منتجات إضافية إىل التقدم بطلب لهيئة تطوير االستثامر املاليزية.

تسجيل األعامل التجارية يف ماليزيا    .2

طرق مزاولة األعامل التجارية يف ماليزيا:

من قبل فرد يعمل كاملك وحيد للمرشوع؛ أو 	

من قبل شخصني أو أكرث رشاكة )رشيطة أن ال يكونوا أكرث من 20 شخصاً(؛ أو 	

عن طريق رشكة محلية مسجلة؛ أو 	

أو عن طريق رشكة أجنبية؛ أو 	

عن طريق رشكة محدودة املسؤولية. 	

األعامل التجارية الفردية والرشاكات  2.1

يجب تسجيل النوعني األولني من األعامل التجارية، أي النشاط التجاري الفردي اململوك 

لصاحبه فقط وكذلك الرشاكات لدى هيئة الرشكات املاليزية )SSM( مبوجب قانون تسجيل 

األعامل لعام 1956. ويف حالة الرشاكات ، يكون الرشكاء مسؤولني، مجتمعني ومتفرقني، 

عن الديون وااللتزامات الناجمة عن الرشاكة يف حال كانت أصولها غري كافية. يجوز إجراء 

عقد رشاكة رسمي ينص عىل حقوق وواجبات كل رشيك، ولكن لن يكون هذا العقد 

ملزًما. يحق فقط للمواطنني وللمقيمني الدامئني امتالك األعامل الفردية والرشاكات.

تسجيل الرشكة   2.2

تخضع جميع الرشكات يف ماليزيا لقانون الرشكات لعام 2016. ينص القانون عىل أنه 

يجب تسجيل الرشكة لدى هيئة الرشكات املاليزية ملزاولة أي نشاط تجاري. 

أنواع الرشكات  2.2.1

هنالك ثالثة أنواع من الرشكات التي ميكن تأسيسها مبوجب قانون الرشكات 2016:

الرشكة املحدودة باألسهم: وهي رشكة قامئة عىل أساس حرص مسؤولية   .a

األعضاء باملبلغ غري املدفوع عىل األسهم التي ميتلكونها؛

b.  الرشكة املحدودة بضامن: وهي رشكة تحدد مسؤولية أعضاءها باملبلغ الذي 

تعهدوا باملساهمة به يف أصول الرشكة يف حالة تصفية الرشكة؛ أو

الرشكة غري املحدودة: وهي رشكة تقوم عىل عدم حرص    .c

مسؤولية أعضائها بـأي حد من املسؤولية.

الرشكة املحدودة باألسهم  2.2.2

الرشكة املحدودة باألسهم هي من أكرث الرشكات شيوعاً يف ماليزيا. ميكن 

تأسيس هذه الرشكة كرشكة خاصة أو عامة. وميكن متييز هاتني الرشكتني من 

 Sdn.“ خالل الالحقة التي تأيت نهاية اسم الرشكة أي “سينديران بريهاد، أو

Bhd.”  للرشكات الخاصة و الحقة “بريهاد” أو “Bhd.”  للرشكات العامة.

ميكن تسجيل رشكة األسهم وتبقى رشكة خاصة إذا:

قيدت حق نقل أسهمها؛ 	

قيدت عدد أعضائها إىل 50، باستثناء املوظفني يف الرشكة أو يف الرشكة  	
التابعة لها وبعض العاملني السابقني يف الرشكة أو يف الرشكة التابعة لها؛

منعت أي دعوة للعموم لالكتتاب يف أسهمها وسنداتها؛ 	

14 أسس عملك التجاري يف ماليزيا



منعت أي دعوة للعموم إليداع أموال لدى الرشكة لفرتات سداد محددة  	
ومدفوعة عند الطلب سواء أكانت بفائدة أم بدون فائدة. 

ميكن تشكيل الرشكة العامة أو تحويل رشكة خاصة إىل رشكة عامة وفقاً للفقرة 41 من قانون 

الرشكات 2016. ميكن ملثل هذه الرشكة أن تقّدم أسهامً لالكتتاب العام رشيطة ماييل:

قد سجلت نرشة االكتتاب لدى هيئة األوراق املالية مبوجب  	
قانون أسواق املال والخدمات لعام 2007؛ أو

قدمت نسخة من نرشة االكتتاب لدى هيئة الرشكات  	
املاليزية يف تاريخ إصدارها أو قبله.

إجراءات التأسيس   2.2.3

لتسجيل رشكة، يجب تقديم طلب لهيئة الرشكات املاليزية من خالل املنصة 

االلكرتونية )MyCoID 2016( ومن خالل تقديم املعلومات التالية:

اسم الرشكة املقرتحه؛ 	

نوع الرشكة إن كانت خاصة أو عامة؛ 	

طبيعة العمل التجاري للرشكة املقرتحة؛ 	

العنوان املقرتح املسجل؛ 	

اسم كل عضو من أعضاء الرشكة وهويته وجنسيته ومكان إقامته العادي؛ 	

اسم كل مدير يف الرشكة وهويته وجنسيته ومكان إقامته العادي؛ 	

يف حالة الرشكة املحدودة باألسهم، يجب ذكر تفاصيل فئة  	
األسهم  التي سيأخذها كل واحد من األعضاء وعددها؛

يف حالة الرشكة املحدودة بضامن، يجب ذكر املبلغ الذي يتعهد كل  	
عضو باملساهمة به يف أصول الرشكة يف حالة تصفية الرشكة.

يجب إرفاق الطلب برسوم قدرها 1000 رينغت ماليزي يف حالة الرشكة املحدودة 

باألسهم أو 3000 رينغت ماليزي يف حالة الرشكة املحدودة بضامن.

عندما يكون املسؤول املسّجل راضياً ومقتنعاً باملعلومات املقدمة، يرسل إشعاًرا 

بالتسجيل عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل مقّدم الطلب. ميثل اإلشعار دليالً قاطعاً عىل 

االمتثال لكافة املتطلبات املتعلقة بالتسجيل واألمور السابقة والعرضية األخرى.

)MyCoID( املنصة االلكرتونية  2.2.4

تتيح منصة التسجيل MyCoID الجمع التلقايئ للبيانات، ومن خالل تقديم طلب واحد وتسجيل 

الرشكة لدى هيئة الرشكات املاليزية )SSM(، تتيح التسجيل املتزامن مع صندوق ادخار املوظفني 

 ،)SOCSO( ومنظمة الضامن االجتامعي ،)IRB( ومجلس اإليرادات الداخلية يف ماليزيا ،)EPF(

.)HRDF( وصندوق تنمية املوارد البرشية ،)SME Corp( وهيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 

ميثاق العميل   2.2.5

تتعهد هيئة الرشكات املاليزية بالنظر يف الطلب الكامل واعتامده 

بطريقة رسيعة وفعالة ضمن الفرتة الزمنية املحددة كام ييل:

املدة الزمنية النشاط 

تسجيل الرشكة

يوم عمل واحد * تأسيس الرشكة

يوم عمل واحد تحويل حالة الرشكة

يوم عمل واحد تغيري اسم الرشكة

يوم عمل واحد بدء العمل التجاري للرشكات العامة

يومي عمل  تسجيل إشارة رهن

5 أيام عمل املوافقة عىل إشارة الرهن

3 أيام عمل تسجيل نرشة اكتتاب

30 دقيقة نسخة غري مصدقة عن مستندات الرشكة

ساعة واحدة نسخة مصدقة عن مستندات الرشكة

مالحظة: تبدأ الفرتة الزمنية من لحظة استالم وصل الدفع حتى إصدار الشهادة 

* ميكن تقديم طلب التأكد من توفر اسم الرشكة وحجزه بشكل منفصل قبل تأسيس الرشكة.

متطلبات الرشكة املسجلة محلًيا   2.2.6

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 أسهاًم يف رشكتها القابضة. يحق لحامل 

األسهم 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 شخًصا طبيعيًا بالًغا يكون مقر عمله الرئييس او الوحيد يف 

ماليزيا. ويجب أن يكون عضواً يف جهة معرتف بها او أن يكون مرخصاً من قبل مسجل 

الرشكات. يجب أن تعني الرشكة أيضاً مدقق رشكة معتمًدا ليكون مدقق الرشكة يف ماليزيا.

إضافة لذلك، يُطلب من الرشكة الخاصة تعيني مدير واحد عىل األقل  بينام يجب يف الرشكة 

العامة تعيني مديرين عىل األقل. يجب أن يكون مقر اإلقامة الرئييس أو الوحيد للمدير أو 

املدراء يف ماليزيا. يجب أن يكون الحد األدىن لعمر املدير 18 عاماً وال يحدد قانون الرشكات 

لعام 2016 حداً أقىص لعمر املدير. ال يشرتط أن يكون مدير الرشكة مساهامً يف الرشكة.

  eتسجيل الرشكات األجنبية  2.3

ميكن أن تزاول الرشكة األجنبية عمالً تجاريًا يف ماليزيا عن طريق:

تأسيس رشكة محلية؛ أو  •

تسجيل فرع يف ماليزيا  •

يعرّف قانون الرشكات لعام 2016 الرشكة األجنبية بأنها:

رشكة أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة أو أي كيان آخر تم تأسيسه خارج ماليزيا؛ أو  •

أي جمعية أو رابطة أو كيان آخر يجوز مبوجب قانون بلد منشأه أن يقايض   •
أو يقاىض أو أن ميتلك عقاراً باسم السكرتري أو باسم أي مسؤول آخر يف 

الهيئة أو الجمعية إن كان معيًنا حسب األصول ولذلك الغرض ورشيطة 

أن ال يكون مقر عملها الرئييس أو مكتبها الرئييس يف ماليزيا.
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إجراءات التسجيل   2.3.1

يجب أن يقوم مقّدم الطلب أوالً بإجراء بحث للتأكد من كون االسم   .a

املقرتح للرشكة املقصودة متاًحا. يجب أن يكون االسم املستخدم 

لتسجيل الرشكة األجنبية هو االسم نفسه املسجل يف بلد املنشأ.  

يجب تقديم طلب حجز االسم لهيئة الرشكات املاليزية من خالل بوابة   

التسجيل عرب االنرتنت MyCoID 2016 مع مبلغ 50 رينغت ماليزي لكل 

اسم مقّدم. عندما يتم اعتامد اسم الرشكة املقرتح من قبل الهيئة الرشكات 

املاليزية، يبقى صالحاً ملدة ثالثني )30( يوماً من تاريخ املوافقة.

بعد استالم املوافقة عىل االسم، يجب أن يقدم صاحب الطلب مستندات التسجيل   .b

التالية لهيئة الرشكات املاليزية خالل ثالثني )30( يوماً من تاريخ املوافقة:

طلب تسجيل رشكة أجنبية مبوجب الفقرة 562  	
)1( من قانون الرشكات 2016؛

نسخة مصدقة من شهادة تأسيس أو تسجيل الرشكة األجنبية؛  

نسخة مصدقة من ميثاق الرشكة األجنبية، أو نظامها الداخيل أو   
مذكرة التأسيس أوعقد التأسيس أو أي أداة أخرى تعرّف دستورها؛ 

إذا كان املدراء مقيمني يف ماليزيا وهم أعضاء يف مجلس اإلدارة املحيل   
للرشكة األجنبية؛ يتوجب تقديم مذكرة لهيئة الرشكات املاليزية  تبني 

الصالحيات التي ميكن تنفيذها من قبل الرشكة األجنبية أو نيابة عنها؛

مذكرة تعيني أو وكالة تفّوض الشخص )األشخاص(   
)الوكيل( املقيم يف ماليزيا، نيابة عن الرشكة، قبول أية 

إشعارات مطلوبة التنفيذ من الرشكة األجنبية؛

مستندات إضافية تتكون من نسخة طلب حجز االسم   
ونسخة من الربيد اإللكرتوين من هيئة الرشكات املاليزية 

ينص عىل املوافقة عىل اسم الرشكة األجنبية.

مالحظة: إذا كانت أي من مستندات التسجيل املبينة أعاله بلغة غري لغة الباهاسا املاليزية أو اللغة 

اإلنجليزية، يتوجب إبراز شهادة ترجمة مصدقة لهذه املستندات بلغة الباهاسا املاليزية أو اللغة اإلنجليزية.

يجب دفع رسوم التسجيل لهيئة الرشكات املاليزية حسب الجدول التايل:   .c

الرسوم واجبة الدفع )رينغت ماليزي( رأس مال الرشكة )رينغت ماليزي(

5,000 مبا يصل إىل 1,000,000 رينغت 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

70,000 100,000,001 فأكرث
 

عند تحديد مبلغ رسوم التسجيل، يجب تحويل رأس مال الرشكة األجنبية   

إىل العملة املاليزية )رينغت ماليزي( بسعر الرصف السائد.

يف حال مل متتلك الرشكة األجنبية أي رأس مال مساهم، فيجب دفع سعر   

ثابت وقدره 70,000 رينغت ماليزي لهيئة الرشكات املاليزية.

سيتم إصدار إشعار التسجيل من قبل هيئة الرشكات املاليزية عند االمتثال    .d

إلجراءات التسجيل وبعد تقديم مستندات التسجيل كاملة حسب األصول. 

عند املوافقة، تكون الرشكة أو وكيلها مسؤولة عن ضامن االمتثال لقانون الرشكات   .e

2016. يجب إخطار هيئة الرشكات املاليزية بأي تغيري يف تفاصيل الرشكة أو يف 

اسمها خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ التغيري مع دفع الرسوم املناسبة.  كذلك 

يجب إبالغ هيئة الرشكات املاليزية بأي تغيري يف رأس مال الرشكة خالل أربعة 

عرش يوماً من هذا التغيري.  يُطلب من كل رشكة االحتفاظ بسجالت محاسبية 

مالمئة. يجب تسجيل العائدات السنوية لدى هيئة الرشكات املاليزية مرة كل سنة 

تقوميية ومبا ال يتجاوز 30 يوماً من مرور سنة عىل تاريخ تسجيل الرشكة.

مالحظة: ينصح األجانب باالستعانة بخدمات محام أو وكيل أو محاسب 

أوسكرتري رشكة مامرسة للحصول عىل أي مساعدة إضافية.   

الرشكة ذات املسؤولية املحدودة   2.4

ميزات الرشكة ذات املسؤولية املحدودة   2.4.1

الرشكة ذات املسؤولية املحدودة هي أداة تجارية بديلة ينظمها قانون الرشكات ذات 

املسؤولية املحدودة لعام 2012، والتي تجمع بني خصائص الرشكة والرشاكة التقليدية.

الرشكة ذات املسؤولية املحدودة هي هيئة اعتبارية ولها شخصية اعتبارية منفصلة عن رشكائها. 

كغريها من الشخصيات االعتبارية، تتمتع الرشكة ذات املسؤولية املحدودة باالستمرارية. 

لن تؤثر أي تغريات يف الرشكاء عىل وجود الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو حقوقها أو 

مسؤولياتها.  متتلك الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إمكانية غري محدودة وهي قادرة عىل 

مقاضاة الغري كام ميكن مقاضاتها، وميكنها االستحواذ عىل أي عقار او امتالكه او االحتفاظ به 

أو تطويره أو الترصف به.  يجوز للرشكة محدودة املسؤولية القيام باألعامل واألشياء األخرى 

وتحمل أعباءها مثلها يف ذلك كمثل الشخصيات االعتبارية األخرى. تعترب الرشكة ذات املسؤولية 

املحدودة أداة تجارية توفر إجراءات بسيطة ومرنة من حيث تأسيسها وصيانتها وفسخها. 

 

رسوم التسجيل للرشكة ذات املسؤولية املحدودة الجديدة أو للتحول إىل رشكة ذات مسؤولية 

محدودة هي 500 رينغت ماليزي. ورسوم طلب االحتفاظ باالسم تبلغ 30 رينغت ماليزي.

املخّول بتأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة؟  2.4.2

ميكن تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخصني اثنني )2( عىل األقل )أفراداً أو 

شخصيات اعتبارية بشكل كيل أو جزيئ( ألي عمل تجاري قانوين بهدف الربح ووفقاً لرشوط 

اتفاقية الرشكة ذات املسؤولية املحدودة. ميكن ألي فرد أو شخصية اعتبارية أن تكون رشيكاً.  

بالنسبة لتأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة بغرض مزاولة مهنة معينة 

فال بد من وجود أشخاص طبيعيني من املهنة نفسها وميتلكون تأمني 

تعويض مهني حسب ما هو معتمد لدى املسؤول املسّجل.

وبالتايل، فإنه ميكن إنشاء الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عن طريق ما ييل:

الرشكات الناشئة؛ أو  	

املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم؛ أو  	

املشاريع املهنية؛ أو   	

املشاريع املشرتكة؛ أو  	

أصحاب رأس املال املخاطر.  	

إجراءات التسجيل   2.4.3

لتسجيل رشكة ذات مسؤولية محدودة، يجب تقديم جميع الطلبات عرب البوابة 

االكرتونية لتسجيل  الرشكات ذات املسؤولية املحدودة MyLLP. يجب عىل مقدم 

الطلب تقديم املعلومات التالية مع دفع رسوم  500 رينغت ماليزي:

االسم املقرتح للرشكة ذات املسؤولية املحدودة 	

طبيعة العمل التجاري؛ 	

عنوان املكتب املسجل؛ 	

أسامء الرشكاء وتفاصيلهم ؛  	

	اسم موظف االمتثال وتفاصيله ؛ 	

خطاب املوافقة )يف حالة املزاولة املهنية(. 	
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عند التأكد من استيفاء جميع الطلب لجميع متطلبات التسجيل، يتم إصدار إشعار 

التسجيل  مع رقم التسجيل للرشكة. يشّكل إشعار التسجيل دليالً قاطعاً عىل تسجيل 

الرشكة ذات املسؤولية املحدودة. ال يدل التسجيل وحده عىل استيفاء املتطلبات القانونية 

الخطية األخرى املتعلقة بالعمل التجاري للرشكة. يجب أن ينتهي اسم الرشكة ذات 

 .PLT أو باالختصار ”Perkongsian Liabiliti Terhad”املسؤولية املحدودة بـ

التحول إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة  2.4.4

ناهيك عن التسجيل الجديد، ميكن للكيانات القامئة أيضاً التحول إىل رشكة 

ذات مسؤولية محدودة.  الكيانات املسموح لها بالتحول هي: 

الرشاكات التقليدية املسجلة مبوجب قانون تسجيل األعامل التجارية 1956   •
أو أي رشاكة مؤسسة بني شخصني اثنني أو أكرث ملزاولة أي مهنة؛ أو

الرشكات الخاصة املسجلة مبوجب قانون الرشكات 2016 أو مبوجب أي قانون آخر مشابه.  •

املعايري املؤهلة للرشكة التقليدية للتحول إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة هي كالتايل:

الرشكاء نفسهم وليس أحد غريهم؛   	

عند تاريخ تقديم الطلب، يجب أن تظهر الرشكة التقليدية قدرتها عىل سداد ديونها؛   

يف حاالت املزاولة املهنية، يجب إرفاق خطاب املوافقة من الجهات املختصة.  

املعايري املؤهلة للرشكات الخاصة للتحول إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة هي:

املساهمون نفسهم وال أحد غريهم؛  	

عدم وجود أي نوع من الرهون املتعلقة باألصول؛   

يف تاريخ تقديم الطلب، تكون الرشكة الخاصة غري معرسة؛   

استيفاء جميع الرسوم القانونية الواجبة الدفع للهيئات الحكومية؛   

نرش اإلعالن يف جريدة عامة واسعة االنتشار ويف الجريدة الرسمية؛   

     موافقة جميع الدائنون عىل التحول إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة.

اآلثار املرتتبة عىل التحول هي كام ييل:

تفويض جميع األصول والحقوق واالمتيازات وااللتزامات واملسؤوليات الخاصة   •
بالرشكة التقليدية أو الخاصة ونقلها إىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة؛ 

ميكن االستمرار يف جميع اإلجراءات املعلقة واستكاملها وانفاذها   •
من قبل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو ضدها؛

تطبق االتفاقيات والعقود القامئة سارية املفعول كام لو كانت الرشكة   •
ذات املسؤولية املحدودة طرفاً يف االتفاقية أو العقد؛

يف حالة تحول الرشاكة التقليدية، يستمر الرشكاء وبشكل شخيص )مجتمعني و متفرقني   •
مع الرشكة ذات املسؤولية املحدودة( بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم القامئة قبل التحول؛

يف حالة تحول الرشكة الخاصة،  تستمر الرشكة ذات املسؤولية املحدودة   •
مسؤولة بأداء واجباتها ومسؤولياتها القامئة قبل التحول. 

متطلبات الرشكة ذات املسؤولية املحدودة   2.4.5

يجب أن تعني الرشكة ذات املسؤولية املحدودة موظف امتثال واحد والذي ميكن أن يكون 

إما أحد الرشكاء أو أحد األشخاص املؤهلني للعمل كسكرتري مبوجب قانون الرشكات 2016. 

يجب أن يكون موظف االمتثال إما مواطناً أو مقيامً بشكل دائم يف ماليزيا ويقيم بشكل 

اعتيادي يف ماليزيا. يكون الشخص غري مؤهل للقيام مبهام موظف االمتثال إذا كان مفلساً مل 

يرد اعتباره أو كان غري مؤهل للعمل كمدير أو كسكرتري مبوجب قانون الرشكات 1965.

يجب أن تحافظ الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عىل مكتب مسجل يف ماليزيا حيث 

يتم إرسال اإلشعارات والرسائل الرسمية. تلتزم الرشكة ذات املسؤولية املحدودة يف مكتبها 

املسجل باالحتفاظ بإشعار التسجيل الصادر مبوجب هذا القانون ونسخة من اتفاقية الرشكة 

ذات املسؤولية املحدودة وتسجيل اسم كل رشيك وعنوانه باإلضافة لتسجيل موظف 

االمتثال وعنوانه، ونسخة عن آخر إفصاح سنوي ونسخة من أي أداة رهن إن وجدت.

يجب عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أن تحتفظ بالسجالت املحاسبية إلظهار الوضع 

الصحيح والعادل للحالة الراهنة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة. ال يشرتط تعيني مدقق 

حسابات ما مل تنص عىل ذلك بشكل خاص اتفاقية الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.

الخدمات اإللكرتونية  2.5

باإلضافة إىل الخدمات املقدمة مبارشة إىل العمالء، تم إدخال الخدمات اإللكرتونية كبديل يسهل 

تقديم الطلبات عرب االنرتنت ويسهل رشاء املنتجات. وفيام ييل بعض بوابات الخدمات اإللكرتونية: 

Ezbiz Online لتسجيل األعامل وخدمات التجديد وتغيري التفاصيل وتصفية الرشكة؛   •

MyCoID لتسجيل الرشكة وتغيري التفاصيل وإشارات الرهن؛  •

MyLLP لتسجيل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة، وتغيريات   •
التفاصيل، وإعالن العائدات السنوية، وتصفية الرشكة؛

e-info  التابعة لهيئة الرشكات املاليزية والبوابة االلكرتونية MyData ملشرتيات املنتجات   •
مثل صور مستندات ومعلومات الرشكات واألعامل والنسخ الرقمية طبق األصل؛ و

MBRS لتقديم العائدات السنوية والبيانات املالية والتقارير الخاصة بالرشكة.  •

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع هيئة الرشكات املاليزية 

www.ssm.com.my عىل العنوان اإللكرتوين

اإلرشادات املتعلقة بسياسة حقوق امللكية يف قطاع التصنيع   .3

لطاملا رحبت ماليزيا باالستثامرات يف قطاع التصنيع. ورغبة منها يف زيادة املساهمة املحلية 

يف هذا القطاع، تشجع الحكومة املشاريع املشرتكة بني املستثمرين األجانب و املاليزيني.

سياسة حقوق امللكية للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسع أومشاريع التنويع  

منذ حزيران 2003، ميكن للمستثمرين األجانب امتالك ما نسبته %100 من حقوق 

امللكية يف جميع االستثامرات يف املشاريع الجديدة وكذلك من مشاريع التوسع 

والتنويع من قبل الرشكات املوجودة بغض النظر عن مستوى الصادرات. 

تنطبق سياسة حقوق امللكية أيضاً عىل:

الرشكات املعفاة سابقاً من الحصول عىل رخصة تصنيع لكن وصلت   •
أموال مساهميها اآلن إىل 2.5 مليون رينغت ماليزي أو وظفت لحد 

اآلن 75 موظفاً أو أكرث بدوام كامل و بالتايل يلزم ترخيصها.

الرشكات املرخصة القامئة واملعفاة سابقاً من االمتثال لرشوط حقوق   •
امللكية ألن أموال مساهميها مل تبلغ 2.5 مليون رينغت ماليزي. 

سياسة حقوق امللكية املطبقة عىل الرشكات القامئة 

تبقى رشوط حقوق امللكية والتصدير املطبقة عىل الرشكات 

والسائدة قبل تاريخ 17 حزيران 2003 سارية املفعول. 

لكن، ميكن للرشكات تقديم طلب إزالة هذه الرشوط وسيتم 

املوافقة عىل هذه الطلبات بناء عىل تقييم كل حالة.

ملكية الحصص 

لن يطلب من الرشكة التي متت املوافقة عىل حصصها إعادة تشكيل تلك الحصص يف أي وقت 

طاملا حافظت الرشكة عىل االمتثال للرشوط األصلية للموافقة وأبقت عىل املزايا األصلية للمرشوع.

تأسيس مكتب متثييل/مكتب إقليمي   .4

املكتب التمثييل/املكتب اإلقليمي هو مكتب مؤقت تم إنشاؤه يف ماليزيا من قبل رشكة/

منظمة أجنبية ألداء أنشطة مسموح بها تابعة ملكتبها الرئييس أو للرشكة األم. يعمل املكتب 

التمثييل/املكتب اإلقليمي عىل القيام بدراسة الجدوى لألعامل التجارية الدامئة قبل الرشوع 

بها يف ماليزيا. يتطلب إنشاء مكتب متثييل/مكتب إقليمي موافقة الحكومة املاليزية.
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يحق للمكتب التمثييل/املكتب اإلقليمي التقدم بطلب توظيف املغرتبني. 

سيتم النظر فقط يف املناصب اإلدارية والتقنية، وسيعتمد عدد الوظائف 

املسموح بها عىل مهام وأنشطة املكتب التمثييل/املكتب اإلقليمي.

املكتب التمثييل   4.1

املكتب التمثييل هو مكتب لرشكة/منظمة أجنبية يعمل عىل جمع املعلومات املتعلقة 

بفرص االستثامر يف الدولة وخاصة يف قطاع التصنيع والخدمات، وتعزيز العالقات التجارية 

املتبادلة، وتعزيز تصدير السلع والخدمات املاليزية، وإجراء البحوث و التطوير.

املكتب اإلقليمي    4.2

املكتب اإلقليمي هو مكتب لرشكة/منظمة أجنبية يعمل كمركز تنسيق للرشكات التابعة لها 

وفروعها ووكالئها يف جنوب رشق آسيا إضافة إىل منطقة آسيا واملحيط الهادئ. يكون املكتب 

اإلقليمي مسؤوالً عن األنشطة املحددة للرشكة/املنظمة ضمن املنطقة التي يعمل بها.

يجب تقديم طلب إنشاء مكتب متثييل/مكتب إقليمي إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية 

للقطاعات الفرعية للتصنيع والخدمات )باستثناء الخدمات املرصفية واملالية(. 
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1 يؤخذ الدخل القانوين بعد خصم النفقات وبدالت رأس املال من الدخل اإلجاميل. 

II  الفصل

الحصول عىل حوافز 
االستثامر والتسهيالت الالزمة 

لعملك التجاري يف ماليزيا
تُقدم يف ماليزيا، حوافز رضيبية، مبارشة وغري مبارشة من خالل قانون تشجيع 

االستثامرات 1986، وقانون رضيبة الدخل 1967، وقانون الجامرك 1967، وقانون 

الرضيبة الخاصة 1976 وقانون املناطق الحرة 1990. تشمل هذه القوانني االستثامرات 

يف قطاعات التصنيع والزراعة والسياحة )مبا يف ذلك الفنادق( وقطاعات الخدمات 

املعتمدة إضافة إىل البحث والتطوير والتدريب وأنشطة حامية البيئة.

متنح الحوافز الرضيبية املبارشة إعفاء جزئيًا أو كلياً من دفع رضيبة 

الدخل لفرتة محددة، بينام تكون الحوافز الرضيبية غري املبارشة عىل شكل 

.)excise( إعفاءات من الرسوم الجمركية ومن الرضيبة الخاصة

حوافز لقطاع التصنيع عامة   .1

حوافز رئيسية لرشكات التصنيع  1.1

تُقدم الحوافز الرضيبية الرئيسية للرشكات املستثمرة يف القطاع الصناعي هي حالة 

الريادة وبدل رضيبة االستثامر. وكلتا الرضيبتني حرصيتان بشكل متبادل، حيث 

ميكن االستفادة من إحداهام فقط وليس من كلتيهام يف الوقت نفسه.

تعتمد أهلية االستفادة من حالة الريادة وبدل رضيبة االستثامر عىل أولويات 

محددة، مبا يف ذلك مستوى القيمة املضافة والتكنولوجيا املستخدمة والروابط 

الصناعية. تسمى األنشطة واملنتجات املؤهلة ب “األنشطة املرّوجة” أو “املنتجات 

املرّوجة”. )انظر امللحق I: قامئة األنشطة واملنتجات املرّوجة- عام(

يجب أن تقدم الرشكة عىل إحدى هذه الحوافز إىل هيئة تطوير 

االستثامر املاليزية )MIDA( قبل بدء التشغيل أو اإلنتاج.

حالة الريادة    1.1.1

تحصل الرشكة املمنوحة حالة الريادة عىل إعفاء جزيئ مدته 5 سنوات عىل %70 من دخلها 

القانوين. وتدفع رضيبة عىل %30 من دخلها القانوين1 ، مع فرتة إعفاء تبدأ من بداية إنتاج 

الرشكة )ويعرّف بأنه اليوم الذي يصل فيه مستوى إنتاج الرشكة إىل %30 من طاقتها اإلنتاجية(.

ميكن ترحيل التخفيضات الرضيبية لرأس املال غري املستوفاة خالل فرتة الريادة وخصمها 

من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة. ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة عىل الرشكة خالل 

فرتة الريادة وخصمها من إيراد الرشكة بعد فرتة الريادة لفرتة سبع سنوات متتالية.

يجب تقديم طلبات حالة الريادة إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت 

من خالل بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

قسم الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

1.1.2  بدل رضيبية االستثامر 

كبديل لحالة الريادة، ميكن للرشكة التقدم بطلب للحصول عىل بدل رضيبة االستثامر. 

تحصل الرشكة املمنوحة بدل رضيبة االستثامر عىل إعفاء قدره %60 من نفقاتها 

الرأساملية املؤهلة )املصنع، املعمل، اآلالت أو املعدات األخرى املستخدمة للمرشوع 

املعتمد( الحاصلة خالل 5 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات رأساملية مؤهلة.  

ميكن للرشكة استبدال هذا التخفيض بـ %70 من دخلها القانوين لكل سنة من سنوات التقييم. 

ميكن ترحيل أي تخفيض غري مستفاد منه لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة. 

سيتم فرض رضيبة عىل %30 من دخلها القانوين املتبقي بالنسبة السائدة لرضيبة الرشكات.

يجب تقديم طلبات بدل رضيبة االستثامر إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب 

اإلنرتنت من خالل بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى 

زيارة قسم الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة

تعريف “الراغب” يف تحديد منح الحوافز الرضيبية   1.1.3

مبوجب قانون تشجيع االستثامرات لعام 1986

مبوجب قانون تشجيع االستثامرات لعام 1986، فإن املعيار الرئييس ليك 

تحصل الرشكة عىل الحوافز الرضيبية هو كون الرشكة “راغبة” يف إنشاء 

نشاط مروَّج أو املشاركة فيه أو إنتاج منتج مروَّج مل يبدأ اإلنتاج.

يشري تعريف مصطلح التأسيس / املشاركة / اإلنتاج إىل:  1.1.3.1

رشكة التصنيع - يجب عىل الرشكة تقديم طلبها إىل هيئة تطوير االستثامر   .a

املاليزية قبل بدء العمليات / اإلنتاج، والتي تشمل اإلنتاج التجريبي.

رشكة الخدمات - يجب عىل الرشكة تقديم طلبها إىل هيئة   .b

تطوير االستثامر املاليزية قبل بدء العمليات *

* يشري بدء العمليات إىل إصدار الفاتورة األوىل للمشاريع املقرتحة.

‘تعريف “الراغبة” ملنح الحوافز الرضيبية مبوجب قانون   1.1.3.2

تشجيع االستثامر لعام 1986 للرشكات اململوكة ملاليزيني.

ال تعترب رشكات التصنيع والخدمات اململوكة ملاليزيني والتي تعمل بالفعل يف اإلنتاج التجاري 

مؤهلة لرشط “الراغبة” مبوجب قانون تشجيع االستثامرات 1986. ومع ذلك، اعتباًرا من 3 

متوز 2012، تعترب الرشكات اململوكة ملاليزيني التي بدأت باإلنتاج يف غضون عام من تاريخ 

تقديم طلبها إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية مؤهلة للحصول عىل حوافز رضيبية.

الحوافز   1.1.3.3

اإلعفاءات الرضيبية املعادلة لحالة الريادة أو بدل رضيبة االستثامر بناًء عىل النسب 

السائدة ومعايري األهلية مبوجب قانون تشجيع االستثامر لعام 1986.

حوافز لرشكات التكنولوجيا املتطورة      1.2

تكون رشكات التكنولوجيا املتطورة مؤهلة للحصول عىل الحوافز التالية:

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانوين   i

لفرتة 5 سنوات. ميكن ترحيل بدالت الرضيبة غري املستوفاة خالل فرتة 

حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة. 

كام ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة الحاصلة خالل فرتة حالة الريادة   

وخصمها من إيراد الرشكة ملدة سبع سنوات متتالية بعد فرتة الريادة؛

أو 

بدل رضيبة االستثامر عىل %60 من نفقات رأس املال املؤهلة التي أنفقتها الرشكة   ii

خالل 5 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات رأساملية مؤهلة.  ميكن االستفادة 

من البدل لتعويض %100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن ترحيل 

أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

حيث:

تشري “التكنولوجيا املتطورة” إىل املشاركة يف األنشطة املروَّجة أو يف   iii

إنتاج املنتجات املروَّجة يف مجاالت التقنيات الحديثة والناشئة.

)انظر امللحق الثاين: قامئة األنشطة واملنتجات املروَّجة - رشكات التكنولوجيا املتطورة(

يجب تقديم طلبات بدل رضيبة االستثامر إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب 

اإلنرتنت من خالل بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى 

زيارة قسم الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.
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حوافز للمشاريع االسرتاتيجية  1.3

تتضمن املشاريع االسرتاتيجية منتجات أو أنشطة ذات أهمية وطنية. وتشمل 

عموماً استثامرات ضخمة لفرتات طويلة ومتتلك مستويات متطورة من 

التكنولوجيا وتنتج عالقات مكثفة ولها تأثري كبري عىل االقتصاد. 

تكون رشكات التكنولوجيا املتطورة مؤهلة للحصول عىل الحوافز التالية:

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانوين   i

لفرتة 10 سنوات. ميكن ترحيل بدالت الرضيبة غري املستوفاة خالل فرتة 

حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة للرشكة. 

كام ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة الحاصلة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها   

من إيراد الرشكة ملدة سبع سنوات متتالية بعد فرتة حالة الريادة؛

أو

بدل رضيبة االستثامر عىل %100 من نفقات رأس املال املؤهلة التي أنفقتها   ii

الرشكة خالل 5 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات رأساملية مؤهلة.  ميكن 

االستفادة من البدل لتعويض %100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن 

ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

يجب تقديم طلبات بدل رضيبة االستثامر إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب 

اإلنرتنت من خالل بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى 

زيارة قسم الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز للرشكات الصغرية   1.4

تكون الرشكات الصغرية املسجلة يف ماليزيا، التي ال يتجاوز متويل املساهمني فيها 500,000 

رينغت ماليزي وتكون فيها حصة املاليزيني بنسبة %60 عىل األقل، مؤهلة لحوافز رضيبية 

للرشكات الصغرية مبوجب قانون تشجيع االستثامرات لعام 1986.   اعتباراً من متوز 2012، تم 

إعادة تعريف الرشكات الصغرية عىل أنها الرشكات املسجلة يف ماليزيا والتي ال يتجاوز متويل 

املساهمني فيها 2.5 مليون رينغت ماليزي وتكون حصة املاليزيني فيها من %60 إىل 100%.  

يجب أن تحقق الرشكة الصغرية املعايري التالية:

مسجلة مبوجب قانون الرشكات، 1965 	

أموال املساهمني فيها ال تتجاوز 2.5 مليون رينغت ماليزي،  	
مع ملكية حصص املاليزيني فيها كالتايل: 

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

الرشكات التي يتجاوز فيها متويل املساهمني 500,000 رينغت ماليزي   •
وال تتجاوز 2.5 مليون رينغت وحصة املاليزيني فيها 100%.

تكون الرشكة الصغرية مؤهلة للحصول عىل الحوافز التالية:

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل   i

القانوين لفرتة 5 سنوات. ميكن ترحيل رأس املال غري املستوفاة خالل فرتة 

حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة للرشكة. 

كام ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة الحاصلة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من   

إيراد الرشكة ملدة سبع سنوات متتالية بعد فرتة حالة الريادة؛  

 أو

بدل رضيبة االستثامر عىل %60  من نفقات رأس املال املؤهلة التي أنفقتها الرشكة خالل   ii

5 سنوات.  ميكن االستفادة من البدل لتعويض %100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

 

تكون الرشكة الشخصية أو الرشاكة مؤهلة لهذه الحوافز رشيطة تأسيس رشكة جديدة 

خاصة محدودة/ رشكة محدودة، لتويل األنشطة الحالية أو اإلنتاج الحايل.

بالنسبة للرشكات الصغرية التي يكون فيها متويل املساهمني 500,000 رينغت ماليزي   i

أو أقل، أو تكون منخرطة يف األنشطة املروَّجة أو تنتج املنتجات املروَّجة املوجودة يف 

قامئة األشياء املروَّجة للرشكات الصغرية )انظر امللحق الثالث: الرشكات الصغرية( أو 

يف القامئة العامة )انظر امللحق األول: قامئة األنشطة واملنتجات املروَّجة-العامة(.  

بالنسبة للرشكات الصغرية التي يكون فيها متويل املساهمني أكرث من 500,000   ii

رينغت ماليزي، وال تتجاوز 2.5 مليون رينغت ماليزي، وتكون منخرطة 

يف األنشطة املروَّجة أو تنتج املنتجات املروَّجة املوجودة يف قامئة األشياء 

املروَّجة للرشكات الصغرية )انظر امللحق الثالث: الرشكات الصغرية(.

بالنسبة للرشكات الصغرية التي يكون فيها متويل املساهمني أكرث من 500,000   iii

رينغت ماليزي وال يتجاوز 2.5 مليون رينغت ماليزي، وتكون منخرطة يف 

األنشطة املروَّجة أو تنتج املنتجات املروَّجة املوجودة يف القامئة العامة األشياء 

املروَّجة )انظر امللحق األول: قامئة األنشطة واملنتجات املروَّجة-العامة(.

يجب تقديم طلبات بدل رضيبة االستثامر إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب 

اإلنرتنت من خالل بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى 

زيارة قسم الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز إضافية لقطاع التصنيع   1.5

بدل إعادة االستثامر   1.5.1

يقدم بدل إعادة االستثامر للرشكات املوجودة العاملة يف مجال التصنيع 

واألنشطة الزراعية املختارة، والتي تعيد االستثامر ألغراض التوسع، أو األمتتة، 

أو التحديث، أو التنويع يف أي من منتجاتها ذات الصلة ضمن الصناعة نفسها؛ 

رشيطة أن تكون هذه الرشكات عاملة منذ 36 شهًرا عىل األقل.

سيتم منح بدل إعادة االستثامر ملدة 15 سنة متتالية تبدأ من العام الذي يتم فيه إعادة االستثامر 

ألول مرة. ميكن للرشكات طلب بدل إعادة االستثامر فقط عند االنتهاء من املرشوع املؤهل، أي 

بعد اكتامل املبنى أو عند وضع املصنع / اآلالت قيد االستخدام التشغييل. اعتباًرا من سنة التقييم 

2009، لن يُسمح للرشكة التي تشرتي أصاًل من رشكة أخرى داخل املجموعة نفسها، االستفادة 

من بدل إعادة االستثامر إن كان األصل نفسه قد شمله بدل إعادة االستثامر يف املرة األوىل. 

ال ميكن التخلص من األصول املقتناة لغرض إعادة االستثامر أو 

الترصف بها لفرتة 5 سنوات من تاريخ االقتناء.

يتم منح بدل إعادة االستثامر بنسبة ٪60 من مرصوفات رأس املال املؤهلة التي تقع عىل الرشكة، 

وميكن إجراء مقاصة لها مقابل ٪70 من دخلها القانوين لسنة التقييم. ميكن ترحيل أي بدالت 

غري مستخدمة يف نهاية 15 من سنة التقييم ملدة أقصاها 7 سنوات تقييم متتالية. تبدأ هذه 

الفرتة فوًرا بعد نهاية 15 من سنة التقييم. ميكن للرشكة مقاصة بدل إعادة االستثامر مقابل 

٪100 من دخلها القانوين لسنة التقييم إذا وصلت الرشكة إىل مستوى إنتاجية يتجاوز املستوى 

الذي تحدده وزارة املالية. ملزيد من التفاصيل حول مستوى اإلنتاجية املحدد لكل قطاع فرعي، 

يرجى االتصال مبجلس اإليرادات الداخلية )انظر عناوين مفيدة - املنظامت ذات الصلة(.

 ميكن للرشكات التي تنوي إعادة االستثامر قبل انتهاء فرتة اإلعفاء الرضيبي أن تتنازل عن حالة 

الريادة أو شهادة الريادة بغرض اإللغاء وتكون مؤهلة للحصول عىل بدل إعادة االستثامر.

 ميكن للرشكات التقدم فقط للحصول إما عىل بدل إعادة االستثامر أو بدل رأس املال املرّسع 

)انظر القسم 1.5.5( أو بدل رأس املال األمتتة )انظر القسم 1.5.8( يف أي سنة تقييم.

يجب تقديم طلبات بدل إعادة االستثامر إىل مجلس اإليرادات الداخلية، 

www.hasil.gov.my :عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل

 بينام يجب تقديم طلبات التنازل عن حالة الريادة أو شهادة الريادة إىل هيئة تطوير 

االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت عرب بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، 

يرجى زيارة قسم الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

 PENJANA حافز رضيبي خاص يف إطار برنامج  1.5.2

)الخطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي(

الهدف الرئييس من هذا الحافز هو مساعدة الرشكات التي تعتزم نقل عملياتها 

إىل ماليزيا يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية التي تسببت بها جائحة 

COVID-19، والتي أدت إىل اضطرابات كبرية يف سالسل التوريد العاملية.

الحصول عىل حوافز االستثامر والتسهيالت الالزمة لعملك التجاري يف ماليزيا23



أنواع الحوافز املقدمة مبوجب الحافز الرضيبي الخاص هي كام ييل:

لرشكات التصنيع الجديدة  )a

معدل رضيبة خاص بنسبة ٪0 ملدة 10 سنوات لالستثامرات    •
الجديدة يف قطاع التصنيع، للرشكات التي يرتاوح استثامر رأس مالها 

بني 300 مليون رينغت ماليزي و500 مليون رينغت ماليزي؛

معدل رضيبة خاص بنسبة ٪0 ملدة 15 عاًما لالستثامرات   •
الجديدة يف قطاع التصنيع للرشكات التي تستثمر أكرث 

من 500 مليون رينغت ماليزي من رأس مالها.

b(  لرشكات التصنيع املوجودة

٪100 بدل رضيبة استثامر ملدة 5 سنوات للرشكات املوجودة   •
يف ماليزيا التي تنقل مرافقها الخارجية إىل ماليزيا باستثامر 

رأسامل يزيد عىل 300 مليون رينغت ماليزي. يتم إجراء مقاصة 

للبدل مقابل ٪100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم.

هذا الحافز ساري املفعول من 1 متوز 2020 لغاية 31 كانون األول 2022.

 PENJANA حوافز لصناعة األدوية مبوجب برنامج  1.5.3

)الخطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي(

يحق ملصنعي املنتجات الصيدالنية مبا يف ذلك اللقاحات الحصول عىل الحوافز التالية:

معدل رضيبة الدخل من ٪0 إىل ٪10 للسنوات العرش األوىل. و  i

معدل رضيبة الدخل بنسبة ٪10 عن فرتة 10 سنوات الالحقة.  ii

بالنسبة لالستثامرات االسرتاتيجية من قبل الرشكات املصنعة، ميكن أيضا 

ترشيحها للحصول عىل التسهيالت األخرى، مبا يف ذلك املنح واإلعفاء من رسوم 

االسترياد / رضيبة املبيعات للامكينات واملعدات وكذلك للمواد الخام.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2022، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

 PENJANA بدل إضايف إلعادة االستثامر مبوجب برنامج  1.5.4

)الخطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي(

مبوجب الخطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي، يتم منح بدل إعادة استثامر إضايف للرشكات 

التي تقوم مبشاريع إعادة استثامر لنشاطاتها الصناعية الحالية والزراعية املختارة.

يتم منح بدل إعادة استثامر إضايف مبعدل ٪60 عىل النفقات الرأساملية املؤهلة التي 

حصلت ألنشطة إعادة االستثامر التي تتم يف غضون 3 سنوات من سنة التقييم )2022 

- 2020(، برشط أن تكون فرتة حوافز إعادة االستثامر ملشاريع التصنيع أو األنشطة 

الزراعية املختارة )وفًقا للفقرة 1.5.1( قد انتهت قبل سنوات التقييم هذه.

يجب تقديم طلبات الحصول عىل بدل إعادة االستثامر اإلضايف إىل مبجلس اإليرادات 

الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  www.hasil.gov.my  بشأن نفقات رأس املال 

املؤهلة التي أنفقت يف أنشطة إعادة االستثامر لسنوات التقييم 2020 - 2022.

بدل رأس املال املرّسع  1.5.5

إعادة االستثامر يف األنشطة أو املنتجات املرّوجة  )a

بعد فرتة 15 عاًما من األهلية للحصول عىل بدل إعادة االستثامر، تصبح الرشكات التي   

تعيد االستثامر يف تصنيع املنتجات املرّوجة مؤهلة للتقدم بطلب للحصول عىل بدل 

رأس املال املرّسع. يقدم بدل رأس املال املرّسع بداًل خاًصا، حيث يتم شطب مرصوفات 

رأساملية يف غضون 3 سنوات، أي بتقديم بدل أويل بنسبة ٪40 وبدل سنوي بنسبة 20٪.

يجب تقديم طلبات الحصول عىل بدل رأس املال املرّسع إىل مجلس   

اإليرادات الداخلية مصحوبة برسالة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية 

تصادق عىل أن الرشكات تقوم بتصنيع أنشطة أو منتجات مرّوجة.

إعادة تدوير النفايات  )b

اعتباًرا من سنة التقييم2001، يجوز لرشكة التصنيع التي أنفقت نفقات مؤهلة لدعم   

أعاملها، يحق لها املطالبة ببدل رأس املال املرّسع عىل املصانع واآلالت التي:

تُستخدم حرصيًا أو بطريقة أخرى، إلعادة تدوير النفايات، أو  •

تُستخدم ملعالجة النفايات وتحويلها إىل منتجات جاهزة.  •

ميكن للرشكات التقدم فقط للحصول إما عىل بدل إعادة االستثامر 

)انظر القسم 1.5.1( أو بدل رأس املال املرّسع أو بدل رأس املال األمتتة 

.www.hasil.gov.my انظر القسم 1.5.8( يف أي سنة تقييم(

حافز لنظام املباين الصناعية  1.5.6

إن الرشكات التي تشرتي القوالب املستخدمة يف إنتاج مكونات نظام املباين 

الصناعية تكون مؤهلة للحصول عىل بدل رأس املال املرّسع اعتباًرا من 

سنة التقييم 2006 مبعدل ٪40 للبدل األويل و٪20 للبدل السنوي.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب 

 .www.hasil.gov.my اإلنرتنت عىل املوقع التايل

إعانة املجموعة  1.5.7

تقدم إعانة املجموعة مبوجب قانون رضيبة الدخل لعام 1967 لجميع الرشكات 

املقيمة واملؤسسة محليًا. اعتباًرا من سنة التقييم 2019، يجوز للرشكة املؤهلة 

للحصول عىل إعانة املجموعة، أن تسلّم ٪70 كحد أقىص من خسائرها املعدلة ليتم 

تعويضها مقابل دخل رشكة أخرى ضمن نفس املجموعة ملدة 3 سنوات متتالية من 

التقييم. يجب أن تلبي كلتا الرشكتني )املطالبة واملتنازلة( الرشوط التالية:

أن يكون لدى كلتا الرشكتني رأس مال مدفوع لألسهم العادية   i

يتجاوز 2.5 مليون رينغت ماليزي يف بداية فرتة األساس.

يجب أن يكون لدى كلتا الرشكتني نفس الفرتة املحاسبية.  ii

يجب أال تقل نسبة املساهمة املبارشة أو غري املبارشة لكلتا يف عن ٪70 يف املجموعة.  iii

يجب أن تكون نسبة ٪70 من األسهم عىل أساس مستمر   iv

خالل العام السابق والسنة ذات الصلة.

يجب تجاهل الخسائر الناتجة عن حيازة حقوق امللكية أو االستحواذ   v

عىل رشكات مملوكة ألجانب عند التقديم إلعانة املجموعة.

الرشكات الحاصلة حاليًا عىل الحوافز التالية غري مؤهلة للحصول عىل إعانة املجموعة:

حالة الريادة  •

• بدل رضيبة االستثامر/ بدل االستثامر

• بدل إعادة االستثامر

• إعفاء أرباح الشحن

• اإلعفاء من رضيبة الدخل مبوجب املادة 127 من قانون رضيبة الدخل لعام 1967

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my
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1.5.8  بدل رأس مال األمتتة 

تصبح رشكات التصنيع التي كانت تعمل ملدة 36 شهرًا عىل األقل يف ماليزيا، 

وأنفقت مصاريف رأساملية مؤهلة عىل معدات األمتتة لغرض أمتتة أعاملها الحالية 

أو تحديثها، مؤهلة للحصول عىل بدل رأس مال األمتتة كام هو مبني أدناه:

بالنسبة للصناعات كثيفة العاملة )منتجات املطاط والبالستيك والخشب واألثاث واملنسوجات( 

ميكنها املطالبة ببدل رأس مال األمتتة بنسبة ٪200 عىل أول 4 ماليني رينغت ماليزي من 

نفقات رأس املال املؤهلة التي أنفقتها من سنة التقييم 2015 إىل سنة التقييم 2023.

ويحق لجميع الصناعات األخرى املطالبة ببدل رأس مال األمتتة بنسبة 

٪200 عىل أول 2 مليون رينغت ماليزي من نفقات رأس املال املؤهلة 

التي أنفقتها من سنة التقييم 2015 إىل سنة التقييم 2023.

ميكن للرشكات التقدم فقط للحصول إما عىل بدل إعادة االستثامر )انظر القسم 1.5.1( أو 

بدل رأس املال املرّسع )انظر القسم 1.5.5( أو بدل رأس مال األمتتة يف أي سنة تقييم.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز لالستثامر يف صناعات محددة  .2

حوافز لصناعة الطريان  2.1

إن تطوير صناعة الطريان هو أحد املجاالت االسرتاتيجية وذات التكنولوجيا املتطورة التي 

حددتها الحكومة. يشمل هذا، األنشطة التي تساهم بشكل مبارش وغري مبارش يف الصيانة 

واإلصالح والتعديل الكامل والتصنيع الجوي، وتكامل األنظمة، والهندسة، والتصميم.

تكون الرشكات التي تخطط للقيام بأنشطة يف صناعة الطريان، مؤهلة 

للحصول عىل أحد الحوافز التالية ملدة 5 أو 10 سنوات:

اإلعفاء من رضيبة الدخل  .i

أو

إعفاء من رضيبة الدخل مبا يعادل بدل رضيبة االستثامر  .ii

حيث

يشري مصطلح “صناعة الطريان” إىل أنشطة تصنيع الطريان، نظام التكامل؛   i

الصيانة واإلصالح والتعديل الكامل؛ والخدمات املتعلقة بالطائرات

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب   

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2022، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

حوافز لصناعة السيارات   2.2

يعد الرتويج لتجميع املركبات املوفرة للطاقة  )EEVs(وتصنيعها، ومكوناتها وأنظمتها 

األساسية، أمرًا بالغ األهمية لتعزيز تطوير صناعة السيارات يف ماليزيا.

 )EEVs( تكون الرشكات التي تخطط للقيام بأنشطة يف تجميع وتصنيع املركبات املوفرة للطاقة

أو ومكوناتها وأنظمتها األساسية مؤهلة للحصول عىل أحد الحوافز التالية ملدة 5 أو 10 سنوات:

اإلعفاء من رضيبة الدخل   •

أو

إعفاء من رضيبة الدخل مبا يعادل بدل رضيبة االستثامر  •

حيث

يشري “تجميع وتصنيع املركبات املوفرة للطاقة )EEVs( أو 

ومكوناتها وأنظمتها األساسية” إىل ما ييل:

)EEVs(تجميع املركبات املوفرة للطاقة  i

)NxGVs(.تجميع مركبات الجيل القادم  ii

ال تقترص املكونات واألنظمة األساسية  للمركبات املوفرة للطاقة )EEVs( أو املركبات غري   iii

املوفرة للطاقة عىل ما ييل؛ ناقل الحركة و / أو أجزاؤه )باستثناء دواسات القابض)ِدبريَاج( 

، واملحركات و / أو أجزاؤها )باستثناء شمعات اإلشعال )بواجي( ، ومولدات التيار املرتدد، 

وأحزمة التوقيت وسالسل التوقيت ، ووحدات التحكم اإللكرتونية( ، وأكياس الهواء و / 

أو أجزاؤها ، وآليات املناولة والتحكم )التعليق ، الفرامل ، نظام التوجيه ، وحدة الزاوية( 

، آليات الفرامل و / أو أجزاؤها )باستثناء فحامت الفرامل ، فرامل األسطوانية ، مداسات 

الفرامل ، فرامل اليد( ، الهيكل األسايس للمركبة و / أو املكونات واألجزاء ذات املواد 

الخفيفة الوزن الجديدة التي تساهم يف تصنيع املركبات املوفرة للطاقة ) فوالذ متقدم عايل 

املقاومة ، فوالذ فائق املقاومة ، بورون ، مارتينسيت ، ألومنيوم عايل القوة ، مغنيسيوم 

، بالستيك مقوى بألياف الكربون ، مواد مركبة ، إلخ( ، شاحن توربيني و / أو أجزاءه.

ال تقترص مكونات املركبات الهجينة والكهربائية عىل ما ييل؛ املحركات الكهربائية   iv

والبطاريات الكهربائية وأنظمة إدارة البطارية، وشاسيه املركبات الكهربائية، 

ومناذج الشاحن املدمج، وأنظمة إدارة الحرارة وعلب البطاريات. 

ال تقترص مكونات مركبات الجيل القادم عىل ما ييل؛ نظام مساعدة السائق املتقدم،   v

واكتشاف الضوء واملدى و / أو أجزاءه، والشبكة املعقدة الكتشاف املوجات واملدى، وأجهزة 

االتصال عن بُعد و / أو أجزاؤها، ووحدة التحكم الرئيسية واملكونات األساسية لـلمركبات 

املستقلة واملؤمتتة واملتصلة )مثل أجهزة االستشعار، وحدات املركبة لكل االحتياجات، إلخ(.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2025، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله. 

حوافز لصناعة بناء السفن وإصالحها  2.3

الحوافز الرضيبية لصناعة بناء السفن وإصالحها  2.3.1

مشاريع بناء السفن وإصالحها الجديدة مؤهلة ألحد الحوافز التالية:

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة ٪70 ملدة 5 أو 10 سنوات. ميكن   i

ترحيل بدالت رأس املال غري املستوفاة والخسائر املرتاكمة الحاصلة 

خالل الفرتة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة؛

أو

إعفاء من رضيبة الدخل مبا يعادل بدل رضيبة االستثامر من 60٪   ii

من مرصوفات رأس املال املؤهلة الحاصلة ضمن 5 سنوات.

ميكن استخدام البدل للمقاصة مقابل ٪70 من الدخل القانوين لسنة التقييم.  

مشاريع التوسع للرشكات القامئة مؤهلة للحصول عىل إعفاء من رضيبة الدخل مبا يعادل 

بدل رضيبة االستثامر لـ ٪60 من مرصوفات رأس املال املؤهلة الحاصلة ضمن 5 سنوات. 

ميكن استخدام البدل للمقاصة مقابل ٪70 من الدخل القانوين لسنة التقييم.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2025، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله. 
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حوافز لصناعة اآلالت واملعدات  2.4

تكون الرشكات العاملة يف أنشطة إنتاج اآلالت واملعدات واآلالت 

واملعدات املتخصصة مؤهلة ألحد الحوافز التالية:

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة ٪100 من الدخل القانوين   i

ملدة 10 سنوات. ميكن ترحيل بدالت رأس املال غري املستوفاة خالل 

فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد حالة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها   

من دخل الرشكة بعد حالة الريادة ملدة 7 سنوات متتالية.

أو

بدل رضيبة االستثامر بنسبة ٪100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة والحاصلة خالل   ii

5 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات مؤهلة لرأس املال. ميكن إجراء مقاصة 

لهذا البدل مقابل ٪100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن ترحيل أي 

بدالت غري مستخدمة إىل سنوات الحقة حتى يتم استخدامها بالكامل.

حيث

يشري مصطلح “ اآلالت واملعدات “ إىل األدوات اآللية، ومعدات مناولة   i

املواد، واألجهزة الروبوتية ومعدات أمتتة املصانع، باإلضافة إىل مكونات 

األدوات اآللية ومعدات األجهزة الروبوتية ومعدات أمتتة املصانع.

يشري مصطلح “ اآلالت واملعدات املتخصصة” إىل آالت أو معدات املعالجة املتخصصة   ii

لصناعات محددة، وآالت ووحدات التعبئة والتغليف، فضالً عن مكونات آالت 

أو معدات املعالجة املتخصصة لصناعات محددة وآالت التعبئة والتغليف.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

)انظر امللحق الرابع: قامئة األنشطة املرّوجة ومنتجات الصناعات املختارة(.

حافز لنظام املباين الصناعية   2.5

سيؤدي استخدام نظام املباين الصناعية إىل تحسني جودة التشييد، وخلق 

بيئة عمل أكرث أمانًا ونظافة، وتقليل االعتامد عىل العامل األجانب.

تكون الرشكات التي تقوم بتصنيع نظام املباين الصناعية مؤهلة للحصول عىل إعفاء 

من رضيبة الدخل مبا يعادل بدل رضيبة االستثامر من ٪60 من نفقات رأس املال 

املؤهلة الحاصلة يف غضون 5 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات رأس مال مؤهلة. 

ميكن إجراء مقاصة لهذا البدل مقابل ٪70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم.

حيث

يشري مصطلح “ نظام املباين الصناعية “ إىل املكونات / املنتجات واألنظمة   i

املكونة من أعمدة، وعوارض، وألواح، وجدران، ودعامات األسقف، وأنظمة 

الخرسانة مسبقة الصنع، وأنظمة صب الخرسانة، وأنظمة تكوين الصلب، 

ونظام تصنيع الكتل، وأنظمة صناعة األخشاب، واألنظمة املبتكرة.

مالحظة: يتعني عىل الرشكة املصنعة لنظام املباين الصناعية تصنيع ثالثة عىل   

األقل من املكونات األساسية لنظام املباين الصناعية، أو أي نظام مباين صناعية 

يستخدم ثالثة عىل األقل من املكونات األساسية لنظام املباين الصناعية.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2025، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

حوافز للتكنولوجيا الحيوية والصناعة الحيوية   2.6

BioNexus حوافز للرشكات الحائزة عىل صفة بيونكساس  2.6.1

تصبح الرشكة التي متارس نشاطًا يف مجال التكنولوجيا الحيوية ومتت املوافقة عليها 

للحصول عىل حالة البيونكساس BioNexus من قبل هيئة تطوير االقتصاد الحيوي 

املاليزية )هيئة االقتصاد الحيوي(، تصبح مؤهلة للحصول عىل الحوافز التالية:

إعفاء بنسبة ٪70 من الدخل القانوين:  i

ملدة 10 سنوات متتالية من سنة التقييم األوىل التي حصلت فيها الرشكة   .a

عىل دخل قانوين من امللكية غري الفكرية لألعامل الجديدة؛ أو

ملدة 5 سنوات تقييم متتالية من التقييم تبدأ من سنة التقييم األوىل التي حصلت فيها   .b

الرشكة عىل دخل قانوين بعد اكتامل مرشوعها التوسعي. يكون اإلعفاء الرضيبي عىل 

الدخل القانوين من امللكية غري الفكرية لجميع أعاملها ومرشوع التوسع القائم لديها؛

أو

بدل يشمل ٪100 من نفقات رأس املال املؤهلة الحاصلة خالل 5 سنوات من تاريخ   ii

حصول أول نفقات رأس املال املؤهلة. ميكن إجراء مقاصة لهذا البدل مقابل 70٪ 

من الدخل القانوين من مرشوعها التجاري الجديد أو مرشوع التوسع لديها.

يحق للرشكة يف حالة البيونكساس الحصول عىل معدل رضائب امتيازي بنسبة 

٪20 عىل الدخل القانوين من امللكية غري الفكرية لألنشطة املؤهلة املعتمدة 

وملدة 10 سنوات متتالية عند انتهاء إعفاءها من رضيبة الدخل.

الحوافز األخرى التي قد يحق للرشكة يف حالة البيونكساس الحصول عليها هي:

اإلعفاء من رسوم االسترياد ورضيبة املبيعات عىل املواد الخام   i

املستوردة واملكونات واآلالت واملعدات املستوردة.

خصم مزدوج عىل نفقات البحث والتطوير.  ii

خصم مزدوج عىل نفقات ترويج الصادرات.  iii

اعتباًرا من 2 أيلول 2006 ، ستكون املباين املؤهلة املستخدمة   iv

فقط لغرض أنشطة التكنولوجيا الحيوية مؤهلة للحصول عىل بدل 

خاص لبناء صناعي يتم املطالبة به عىل فرتة 10 سنوات.

يحق للرشكة أو الفرد )الذي يقوم بعمل تجاري( ويستثمر يف رشكة تتمتع بـ حالة   v

بيونكساس املطالبة بخصم رضيبي يعادل قيمة االستثامر الذي قام به خصيًصا 

لتمويل األنشطة عند بدء مرحلة التسويق لألعامل التجارية الجديدة.

يجب عىل املتقدمني استيفاء جميع معايري األهلية التالية عند 

تقديم طلب للحصول عىل حالة بيونكساس:

يجب أن يشتمل الطلب عىل ضامن الجودة )املنتج / الخدمات( املقرتحة   i

عىل عنرص التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الجاهزة للتسويق.

يجب إجراء ضامن الجودة املقرتح يف ماليزيا؛  ii

يقوم بنشاط البحث والتطوير املستمر ؛ و  iii

تم تأسيس الرشكة يف ماليزيا برأس مال مدفوع بحد أدىن 250,000   iv

رينغت ماليزي )للرشكات الجديدة والقامئة عىل حٍد سواء(.

)BNX Framework( :ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة املوقع التايل 

 Bioeconomy Corporation website 

متويل التكنولوجيا الحيوية واملشاريع الحيوية   2.6.2

يف النصف الثاين من عام 2021، ستطلق هيئة االقتصاد الحيوي نوعني مميزين من برامج 

التمويل مبوجب الخطة املاليزية رقم 12، الربنامج األول سيكون برنامج متويل باألسهم، 

والثاين سيكون برنامج متويل دينامييك قائم عىل الديْن يستهدف جمهوًرا أوسع.
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بالنسبة لربنامج التمويل باألسهم املقرتح، لن تقدم هيئة االقتصاد الحيوي املساعدة 

املالية فحسب، بل ستقدم أيًضا املساعدة الفنية، وشبكات العالقات، والتسويق، 

والرتويج، باإلضافة إىل التنمية البرشية واملساعدة يف التوظيف حيثام كان ذلك ممكًنا 

ومتاًحا. ستقدم هيئة االقتصاد الحيوي األموال واملساعدة اإلدارية إىل حد معني، باستثناء 

املشاركة يف أي ضامنات يلتزم بها املستفيد من برنامج متويل األسهم ألطراف ثالثة.

بالنسبة للربنامج التمويل القادم والقائم عىل الديْن، تم مراجعة التسعري وفرتة السامح 

الرئيسية ومدة السداد واستخدام عائدات التمويل وتخفيفها لتستوعب أغراض أوسع 

من متطلبات املطبقة للتمويل متويل بالديْن، مبا يف ذلك مبادرات التسويق األولية القابلة 

للتطبيق، ومتويل رأس املال العامل للعمليات الحالية، باإلضافة إىل متطلبات التوسع يف رأس 

املال، والتي ترتاوح من رشاء اآلالت املستعملة إىل االستحواذ عىل العقارات التجارية.

مل يعد كال برنامجي التمويل مقترصين عىل الرشكات التي يتحكم بها ماليزيون.

ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة املوقع التايل:

 Bioeconomy Corporation website )Funding(

حوافز للقطاع الزراعي  2.7

ينص قانون تشجيع االستثامرات 1986، عىل أن مصطلح “الرشكة” فيام يخص الزراعة، يشمل: 

النقابات والجمعيات التعاونية الزراعية؛ و  i

الرشكات الفردية والرشكات العاملة يف الزراعة.   ii

إن الرشكات التي تنتج منتجات مرّوجة أو تعمل يف أنشطة مرّوجة )انظر 

امللحق I: قامئة األنشطة واملنتجات املرّوجة- عام وامللحق III: الرشكات 

الصغرية( يف القطاع الزراعي تكون مؤهلة للحوافز التالية:  

الحوافز الرئيسية للقطاع الزراعي   2.7.1

الرشكات الزراعية عىل النحو املعرّف أعاله مؤهلة للحصول عىل الحوافز التالية:

حالة الريادة مع إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة ٪70 من الدخل القانوين ملدة 5 سنوات   i

تبدأ من يوم اإلنتاج )يُعرّف بأنه يوم البيع األول لإلنتاج الزراعي(. ميكن ترحيل بدالت رأس 

املال غري املستوفاة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد حالة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها   

من دخل الرشكة بعد حالة الريادة ملدة 7 سنوات متتالية.

أو 

بدل رضيبة االستثامر بنسبة ٪60 عىل نفقات رأس املال املؤهلة والحاصلة خالل   ii

5 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات مؤهلة لرأس املال. ميكن استخدام البدل 

إلجراء مقاصة ٪70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن ترحيل أي بدالت غري 

مستخدمة إىل سنوات الحقة حتى يتم استخدامها بالكامل. أما نسبة ٪30 املتبقية 

من الدخل القانوين، فتخضع للرضيبة حسب نسبة الرضيبة السائدة عىل الرشكة.

يجب تقديم الطلبات إىل وزارة الزراعة والصناعات الغذائية عرب املوقع التايل:  

.www.mafi.gov.my/insentif-/-geran-/-dana-/-pelaburan

حوافز اإلنتاج الزراعي )إنتاج الغذاء(  2.7.2

حوافز ملشاريع جديدة

يتم تقديم حوافز محددة لجذب االستثامرات إىل مشاريع إنتاج الغذاء، عىل 

مستوى املَزرعة وعىل مستوى اإلنتاج/ التصنيع. ستعزز هذه الحوافز توافر املواد 

الخام لقطاع تصنيع األغذية وبالتايل ستقلل االعتامد عىل استرياد هذه املواد.

يتم إعطاء حوافز رضيبة لكل من الرشكة األم التي تستثمر يف رشكة تابعة 

لها تعمل يف مرشوع إنتاج غذايئ معتمد، وأيضا للرشكة التابعة التي تنفذ 

أنشطة اإلنتاج الغذايئ. الحوافز الرضيبية املقدمة هي كام ييل:

ميكن النظر يف أي رشكة تستثمر يف رشكتها الفرعية العاملة يف أنشطة أنتاج الغذاء واعتبارها   i

مرشحة لتخفيض رضيبي يساوي مبلغ االستثامر يف تلك الرشكة الفرعية لسنة التقييم تلك؛ و

ميكن النظر يف أي الرشكة الفرعية العاملة يف أنشطة أنتاج الغذاء واعتبارها   ii

مرشحة إلعفاء رضيبي كامل عىل دخلها القانوين 10 سنوات تقييم 

ملشاريعها الجديدة أو 5 سنوات تقييم ملشاريع التوسع لديها. 

يجب تقديم الطلبات إىل وزارة الزراعة والصناعات الغذائية عرب موقع

.www.mafi.gov.my/insentif-/-geran-/-dana-/-pelaburan

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2022، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل وزارة الزراعة والصناعات الغذائية يف هذا التاريخ أو قبله.

حوافز ملنتجات الحالل  2.7.3

حوافز إلنتاج الطعام الحالل  .a

لتشجيع االستثامر يف إنتاج الغذاء الحالل ولزيادة استخدام اآلالت واملعدات الحديثة 

واملتطورة يف إنتاج غذاء حالل عايل الجودة يطابق املعايري الدولية، تصبح الرشكات 

التي تستثمر يف إنتاج الغذاء الحالل والتي حصلت عىل شهادة حالل من دائرة التنمية 

اإلسالمية املاليزية JAKIM مبوجب MS 1500:2004، مؤهلة لإلعفاء الرضيبي عىل 

االستثامر بنسبة %100 من نفقات رأس املال املؤهلة خالل فرتة 5 سنوات.  

ميكن إجراء املقاصة عىل البدل مقابل %100 من الدخل القانوين يف سنة التقييم. كام ميكن ترحيل 

أي إعفاء غري مستفاد منه لسنوات متتالية حتى تحقق االستفادة الكاملة من املبلغ الكامل. 

للمزيد من املعلومات حول الحصول عىل شهادة الحالل من دائرة التنمية 

www.halal.gov.my  :اإلسالمية املاليزية، يرجى زيارة املوقع التايل

يجب تقديم الطلبات لهيئة تطوير الحالل أو إىل هيئة تطوير االستثامر 

 InvestMalaysia portal املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب بوابة

حوافز ألنشطة حالل أخرى  .b

حوافز ملشغيل مجمعات الحالل  •

ضمن الجهود الرامية إىل تعزيز جاذبية املجمعات الحالل، سيكون   

مشغلو املجمعات الحالل مؤهلني للحصول عىل للحوافز التالية: 

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانون   i

ملدة 10 سنوات. ميكن ترحيل بدالت راس املال غري املستوفاة والحاصلة 

خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة. 

  ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها 

من دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية.

؛ أو

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال   ii

املؤهلة الحاصلة خالل 5 سنوات. ميكن املقاصة عىل %100 من 

الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن ترحيل أي بدالت غري 

مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة منها.

حوافز للفاعلني يف صناعة الحالل  •

تكون الرشكات التي تقدم مقرتحاً لتنفيذ مرشوعات يف   

مجمعات الحالل املخصصة مؤهلة لـ: - 

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة   i

الحاصلة خالل فرتة 10 سنوات. ميكن املقاصة عىل هذا البدل مقابل 

%100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن ترحيل أي بدالت 

غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

اإلعفاء من رسوم االسترياد ورضيبة املبيعات عىل املواد الخام   ii

املستخدمة لتطوير وإنتاج منتجات الحالل املرّوجة. 
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تخفيضات مزدوجة عىل النفقات الحاصلة خالل الحصول عىل   iii

معايري الجودة الدولية مثل نِظاُم نِقاِط التََّحكُِّم الَحرَِجِة لتَْحلِيِْل 

املَخاِطر، GMP املامرسات الجيدة للتصنيع HACCP، مسودة 

السالمة الغذائية )إرشادات معيارية للغذاء صادرة عن منظمة 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية(، إجراءات التشغيل 

القياسية للنظافة وترشيعات لالمتثال ألسواق التصدير، من قبيل 

إمكانية تفحص الغذاء لخلوه من لحوم خنازير املزارع.

lحوافز ملشغيل الخدمات اللوجستية الحالل )الدعم واإلمداد  •

ضمن الجهود الرامية إىل تشجيع صناعة الحالل وسلسلة توريد الحالل يف   

ماليزيا، يتم منح الحوافز التالية ملشغيل الخدمات اللوجستية الحالل:

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانوين لفرتة 5   i

سنوات. ميكن ترحيل بدالت راس املال غري املستوفاة والحاصلة خالل 

فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.  

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها   

من دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة   ii

الحاصلة خالل فرتة 5 سنوات. ميكن املقاصة عىل هذا البدل مقابل 

%100 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن ترحيل أي بدالت 

غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات لهيئة تطوير الحالل. 

.www.hdcglobal.com  :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل

حوافز إضافية للقطاعي الزراعي وللقطاع القائم عىل املوارد  2.7.4

بدل إعادة االستثامر  .a

تكون الرشكات العاملة ملدة 36 شهراً عىل األقل يف إنتاج الغذاء األسايس مثل 

األرز والذرة والخرضاوات والدرنات )كالبطاطا( واملوايش واملنتجات املائية وأي 

أنشطة أخرى معتمدة من وزارة املالية مؤهلة لبدالت إعادة االستثامر. 

تكون بدالت إعادة االستثامر عىل شكل إعفاء عىل %60 من نفقات رأس املال املؤهلة 

الحاصلة خالل فرتة 15 سنة بدءاً من السنة التي بدأ فيها إعادة االستثامر. ميكن إجراء املقاصة 

عىل البدل مقابل %70 من الدخل القانوين يف سنة التقييم. ميكن ترحيل أية تخفيضات غري 

مستوفاة لفرتة 7 تقييم متتالية كحد أقىص وتبدأ الفرتة مبارشة بعد انتهاء السنة 15.  

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب 

.www.hasil.gov.my :اإلنرتنت عىل املوقع التايل

حوافز إلعادة االستثامر يف صناعات املوارد  .b

هذه الحوافز متاحة للرشكات اململوكة بنسبة %51 ملاليزيني وتعمل يف مجاالت صناعات 

املطاط وزيت النخيل والصناعات القامئة عىل األخشاب وتنتج منتجات ميكن تصديرها. 

وتكون الرشكات يف هذه الصناعات التي تستثمر ألغراض التوسع مؤهلة للحوافز التالية: 

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %70 من الدخل القانون   i

ملدة 5 سنوات. ميكن ترحيل بدالت راس املال غري املستوفاة والحاصلة 

خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من   

دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %60 عىل نفقات رأس املال اإلضافية املؤهلة الحاصلة خالل   ii

فرتة 5 سنوات. ميكن استبدال هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

)انظر امللحق 5: قامئة األنشطة واملنتجات املرّوجة- إعادة االستثامر(

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز إلعادة االستثامر يف أنشطة التصنيع الغذايئ  .c

تكون رشكات التصنيع اململوكة للامليزيني بحصة %60 وتعيد 

االستثامر يف أنشطة التصنيع الغذايئ املرّوجة، مؤهلة لـ:

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %70 من الدخل القانون ملدة 5 سنوات. ميكن   •
ترحيل بدالت راس املال غري املستوفاة والحاصلة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل 

 الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من 

دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %60 عىل نفقات رأس املال اإلضافية املؤهلة الحاصلة خالل   •
فرتة 5 سنوات. ميكن استبدال هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

)انظر امللحق 5: قامئة األنشطة واملنتجات املرّوجة- إعادة االستثامر(

بدل رأس املال املرّسع  .d

بعد انقضاء فرتة بدل إعادة االستثامر، فإن الرشكات التي تعيد االستثامر يف النشاطات 

الزراعية املرّوجة وإنتاج الغذاء، تصبح مؤهلة للتقديم لبدل رأس املال املرّسع.

وتشمل هذه األنشطة زراعة األرز والذرة والخرضوات والدرنات )كالبطاطا( والرثوة 

الحيوانية، واملنتجات املائية، وأي أنشطة أخرى يعتمدها وزير املالية.

 يقدم بدل رأس املال املرّسع منحة خاصة، حيث يتم شطب نفقات راس املال خالل 

سنتني، وهذا يعني بداًل مبدئياً مبقدار %20 يف السنة األوىل وإعفاء سنوياً مبقدار 40%. 

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my. مصحوبة برسالة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية تصادق 

عىل أن الرشكات تقوم بأنشطة زراعية مرّوجة أو تنتج منتجات غذائية مرّوجة.

البدل الزراعي  .e

ميكن ألي شخص أو رشكة تقوم بنشاط زراعي، التقدم بطلب للحصول عىل بدالت رأس املال 

وبدالت خاصة لألبنية الصناعية مبوجب قانون رضيبة الدخل 1967 لنفقات محددة من رأس املال. 

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب 

www.hasil.gov.my :اإلنرتنت عىل املوقع التايل

إعفاءات %100 عىل نفقات رأس املال ملشاريع زراعية معتمدة  .f

يقّدم الجدول 4أ من قانون رضيبة الدخل 1967 بداًل بنسبة %100 عىل نفقات راس املال 

ملشاريع زراعية معتمدة من قبل وزير املالية. يغطي هذا نفقات رأس املال املؤهلة الحاصلة 

خالل إطار زمني محدد ملزرعة تزرع وتستخدم مساحة محددة ينص عليها وزير املالية.  

املشاريع الزراعية املعتمدة هي مشاريع لزراعة الخرضاوات والفواكه )البابايا واملوز 

وفاكهة الباشن وفاكهة ستار والجوافة واملانجوستني( والدرنات )كالبطاطا( والنباتات 

الجذرية واألعشاب والتوابل واملحاصيل املخصصة ألعالف الحيوانات ومنتجات الزراعة 

املائية، وتربية أسامك الزينة وتربية السمك، والجمربي )وتربية األسامك يف األحواض 

والخزانات، وتربية األسامك يف األقفاص البحرية، وتربية األسامك يف األقفاص( والقواقع، 

واملحار، وبلح البحر وزراعة األعشاب البحرية وبعض األنواع من املزارع الحراجية. 

متّكن الحوافز الشخص الذي يقوم مبثل هذا املرشوع من اختيار خصم نفقات رأس املال املؤهلة 

املتعلقة باملرشوع من دخله اإلجاميل، مبا يف ذلك الدخل من موارد أخرى.  عند عدم وجود دخل 
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كاٍف إجاميل، ميكن ترحيل النفقات غري املستوفاة لسنوات تقييم الحقة. عندما يختار الشخص 

ذلك، فلن يستحق أي بدالت رأس املال أو بدالت زراعية عىل نفقات راس املال نفسها. 

لن يكون هذا الحافز متاًحا للرشكات الحائزة عىل حوافز مبوجب قانون تشجيع 

االستثامرات 1986 والتي مل تبدأ فرتات إعفاءها من الرضائب بعد أو مل تنته بعد.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب 

www.hasil.gov.my :اإلنرتنت عىل املوقع التايل

حوافز لالستفادة من املخلفات الحيوية لنخيل   2.8
الزيت إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة

تكون الرشكات التي تستخدم املخلفات الحيوية لزيت النخيل إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة 

مثل املواد الكياموية الحيوية والوقود الحيوي واأللواح الخشبية املصنعة واأللواح الليفية ذات 

الكثافة املتوسطة )إم دي إف( ورقائق الخشب واللب والورق، مؤهلة للحوافز التالية:

الرشكات الجديدة  .a

حالة الريادة، بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانوين   i

ملدة 10 سنوات. ميكن ترحيل بدالت راس املال غري املستوفاة والحاصلة 

خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة. 

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من   

دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة الحاصلة خالل فرتة   ii

5 سنوات. ميكن مقاصة هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

الرشكات القامئة التي تعيد االستثامر  .b

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانون الناتج   i

عن إعادة االستثامر ملدة 10 سنوات. ميكن ترحيل بدالت رأس املال غري املستوفاة 

والحاصلة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من   

دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال اإلضافية املؤهلة الحاصلة خالل   ii

فرتة 5 سنوات. ميكن مقاصة هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز لإلدارة البيئية  .3

حوافز ألنشطة إعادة تدوير النفايات  3.1

تكون الرشكات التي تقوم بأنشطة إعادة تدوير النفايات ذات القيمة املضافة 

العالية والتي تستخدم تكنولوجيا متطورة، مؤهلة للحوافز التالية: 

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %70 من الدخل القانون الناتج   i

عن إعادة االستثامر ملدة 5 سنوات. ميكن ترحيل بدالت راس املال غري املستوفاة 

والحاصلة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة.

ميكن ترحيل الخسائر املرتاكمة خالل فرتة حالة الريادة وخصمها من   

دخل الرشكة بعد فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %60 عىل نفقات رأس املال املؤهلة الحاصلة خالل فرتة   ii

5 سنوات. ميكن مقاصة هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

حيث

تشري “أنشطة إعادة تدوير النفايات التي تحمل قيمة مضافة عالية والتي تستخدم   i

تكنولوجيا متطورة” إىل إعادة تدوير النفايات الزراعية أو املنتجات الثانوية الزراعية، 

وإعادة تدوير املواد الكيميائية، وإنتاج األلواح أو املنتجات الخشبية املعاد تشكيلها.

يسمح للرشكات فقط بإعادة تدوير النفايات/الفضالت التي يتم الحصول عليها من 

داخل ماليزيا مبا يف ذلك املناطق الصناعية الحرة / ومستودعات التصنيع املرخصة 

)FIZs/LMWs(.   ال يسمح للرشكات باسترياد الفضالت/ النفايات من الخارج.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز للتكنولوجيا الخرضاء  3.2

املركز املاليزي للتكنولوجيا الخرضاء وتغري املناخ )MGTC( هو هيئة حكومية مكلفة 

بقيادة األمة يف مجاالت النمو األخرض وتنفيذ الخطة الرئيسية للتكنولوجيا الخرضاء.

يف الوقت الحايل، تعمل هيئة تطوير االستثامر املاليزية جنبًا إىل جنب مع 

املركز املاليزي للتكنولوجيا الخرضاء وتغري املناخ يف دعم برنامج النمو األخرض 

من خالل تشجيع االستثامرات يف األنشطة الخرضاء واملستدامة واملتعلقة 

بالبيئة، من خالل تقديم الحوافز إىل جانب التسهيالت الالزمة.

تم تقديم العديد من الحوافز، مبا يف ذلك برامج التمويل، يف إطار 

ميزانية 2020 وميزانية 2021 لدعم التكنولوجيا الخرضاء.

حوافز ضمن صالحيات هيئة تنمية الصناعة املاليزية  .A

يف ميزانية 2020، أعلنت الحكومة عن توسيع نطاق بدل رضيبة االستثامر 

ليشمل رشاء أصول التكنولوجيا الخرضاء، وإعفاء رضيبة الدخل ليشمل استخدام 

خدمات وأنظمة التكنولوجيا الخرضاء. كام تم توسيع نطاق إعفاء رضيبة الدخل 

ليشمل أيًضا الرشكات التي تقوم بعمليات تأجري الطاقة الشمسية.

من املتوقع أن يؤدي توسيع نطاق الحافز إىل زيادة تشجيع االقتصاد األخرض يف ماليزيا، وتحقيق 

الهدف الوطني لتوليد ٪20 من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2025. ويتامىش هذا أيًضا 

مع التزام ماليزيا بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة ٪45 بحلول عام 2030.

تهدف الحوافز إىل:

تشجيع االستثامر يف صناعة التكنولوجيا الخرضاء عىل أساس املشاريع إما ألغراض تجارية أو   i

لالستهالك الخاص، واعتامد التكنولوجيا الخرضاء من قبل مقدمي خدمات أو أنظمة معينني

تشجيع الرشكات عىل اقتناء / رشاء األصول التي اعتمدها املركز املاليزي   ii

للتكنولوجيا الخرضاء وتغري املناخ عىل أنها أصول للتكنولوجيا الخرضاء وهي 

مدرجة ضمن دليل MyHijau )برنامج الرؤية الخرضاء املاليزي(؛ و

توسيع تغطية الخدمات الخرضاء لتشمل نشاط تأجري الطاقة الشمسية.  iii

بدل رضيبة االستثامر األخرض )GITA  مرشوع(

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة والخاصة مبشاريع   i

التكنولوجيا الخرضاء لفرتة 3 سنوات من تاريخ بدء وحصول أول نفقات رأس املال املؤهلة.

يجب أال يكون تاريخ أول نفقات رأس املال املؤهلة قبل تاريخ   ii

الطلب املقدم إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

ميكن إجراء مقاصة للبدل مقابل ٪70 من الدخل القانوين يف سنة التقييم.   iii

تشمل مشاريع التكنولوجيا الخرضاء املشاريع املتعلقة بالطاقة املتجددة، وتوفري   iv

الطاقة، واملباين الخرضاء، ومراكز البيانات الخرضاء، واإلدارة املتكاملة للنفايات.

الحصول عىل حوافز االستثامر والتسهيالت الالزمة لعملك التجاري يف ماليزيا29



يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2023، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

)GITE( اإلعفاء من رضيبة الدخل األخرض

مدة اإلعفاء من رضيبة الدخل األخرض بنسبة ٪70 عىل الدخل   i

القانوين من الخدمات الخرضاء املؤهلة حيث: -

مدة الحافز 3 سنوات تبدأ من سنة التقييم للفاتورة   •

األوىل الصادرة لخدمات التكنولوجيا الخرضاء و

يجب أال يكون تاريخ الفاتورة األوىل قبل تاريخ الطلب   •

املقدم إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.. 

تشمل أنشطة الخدمات الخرضاء املؤهلة، الطاقة املتجددة، توفري   ii

الطاقة، واملركبات الكهربائية، واملباين الخرضاء، ومراكز البيانات الخرضاء، 

وشهادات التحقق الخرضاء، فضالً عن البلدات الخرضاء.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2023، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

تأجير الطاقة الشمسية

إعفاء من رضيبة الدخل بنسبة ٪70 عىل الدخل القانوين لنشاط   i

تأجري الطاقة الشمسية لفرتة تصل إىل 10 سنوات من التقييم. سيتم 

النظر يف هذا الحافز عىل أساس الفئات عىل النحو التايل:

فرتة الحوافز القدرة )ميغاواط(

5 سنوات < 3 ميجاوات - >10 ميجاوات

10 سنوات < 10 ميجاوات - >30 ميجاوات

يجب أن تبدأ فرتة الحوافز من تاريخ أول فاتورة صادرة، ويجب أال يكون هذا   ii

التاريخ قبل تاريخ استالم الطلب من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2023، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تطوير االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

الحوافز املندرجة ضمن صالحيات املركز املاليزي للتكنولوجيا الخرضاء وتغري املناخ  .B

GITA أصول بدل ضريبة االستثمار األخضر

تم متديد حافز أصول بدل رضيبة االستثامر األخرض GITA  من سنة التقييم 2020 إىل سنة 

التقييم 2023 مبوجب ميزانية 2020. تكون الرشكة التي تشرتي أصول التكنولوجيا الخرضاء 

 املدرجة ضمن دليل MyHijau )برنامج الرؤية الخرضاء املاليزي(،|

 )www.greendirectory.com(، تكون مؤهلة لـلحصول عىل بدل رضيبة االستثامر بنسبة 

100 ٪ من نفقات رأس املال املؤهلة املنفقة عىل أصول التكنولوجيا الخرضاء املعتمدة. 

ميكن إجراء مقاصة لهذا البدل مقابل ٪70 من الدخل القانوين يف سنة التقييم.

يجب تقديم الطلبات إىل املركز املاليزي للتكنولوجيا الخرضاء وتغري 

www.mgtc.gov.my/our-  :املناخ عرب اإلنرتنت من خالل املوقع التايل

./services/green-investment-tax-incentives-gita-gite

)GTFS( برنامج متويل التكنولوجيا الخرضاء

أعلنت الحكومة عن استمرار برنامج متويل التكنولوجيا الخرضاء 3.0 أو GTFS 3.0 يف 

إطار ميزانية 2021 بصندوق متويل يبلغ حجمه 2 مليار رينغت ماليزي ملدة عامني حتى 

.Danajamin عام 2022، وسيكون مضمونًا من قبل املؤسسة الوطنية داناجامني

يجب تقديم الطلبات إىل املركز املاليزي للتكنولوجيا الخرضاء وتغري املناخ عرب 

.gtfs.my/page/submit-gtfs-application :اإلنرتنت من خالل املوقع التايل

حوافز البحث والتطوير  .4

يعرّف قانون تشجيع االستثامرات 1986، البحث والتطوير عىل أنه أي “ دراسة ممنهجة 

واستقصائية وتجريبية تتضمن مخاطر الحداثة أو مخاطر تقنية مطبقة يف مجال العلوم 

أو التكنولوجيا بهدف الحصول عىل معلومات جديدة أو استخدام نتائج الدراسة 

إلنتاج مواد، أو أجهزة، أو منتجات، أو عمليات، أو تحسينها”، ولكنها ال تشمل: 

ضبط الجودة للمواد، أو األجهزة، أو املنتجات، أو إجراء االختبار الروتيني لها  •

البحث يف العلوم االجتامعية أو اإلنسانية؛  •

جمع البيانات الروتيني؛  •

استبيانات الكفاءة والدراسات اإلدارية؛   •

بحث السوق أو ترويج املبيعات؛  •

التعديالت، أو التغيريات الروتينية للمواد، أو األجهزة، أو   •
املنتجات، أو العمليات، أو طرق اإلنتاج؛ أو

تعديالت تجميلية، أو تغيريات أسلوبية للمواد، أو األجهزة،   •
أو املنتجات، أو العمليات، أو طرق اإلنتاج. 

بهدف تقوية أسس البحث والتطوير املدمج بشكل أكرب يف ماليزيا، فإن الرشكات التي تنفذ 

التصميم والتطوير والنامذج املصغرة كأنشطة مستقلة، تكون مؤهلة أيضاً لحوافز.

الحوافز الرئيسية للبحث والتطوير  4.1

رشكة البحث والتطوير املتعاقدة  .a

رشكة البحث والتطوير املتعاقدة هي رشكة تقدم خدمات البحث والتطوير يف ماليزيا 

لرشكات غري تابعة لها. مبوجب قانون تشجيع االستثامرات 1986، تعرّف الرشكة التابعة 

بأنها الرشكة التي تكون %20 عىل األقل من أسهمها املصدرة مملوكة )بشكل مبارش أو 

غري مبارش( لرشكة أخرى. تكون رشكة البحث والتطوير املتعاقدة مؤهلة ملا ييل:

حالة الريادة بإعفاء من رضيبة الدخل بنسبة %100 من الدخل القانون   •
الناتج عن إعادة االستثامر ملدة 5 سنوات. ميكن ترحيل الخسائر غري 

املستوفاة بعد انتهاء فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة الحاصلة خالل فرتة   •
10 سنوات. ميكن مقاصة بدل رضيبة االستثامر مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة 

تقييم.  ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.
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رشكة البحث والتطوير   .b

ميكن تعريف رشكة البحث والتطوير بأنها رشكة تقدم خدمات البحث والتطوير يف ماليزيا 

لرشكتها التابعة أو ألي رشكة أخرى. وتكون رشكة البحث والتطوير مؤهلة لبدل رضيبة 

االستثامر بنسبة %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة الحاصلة خالل 10 سنوات. ميكن 

مقاصة بدل رضيبة االستثامر مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم.  ميكن ترحيل 

أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.  لن تحصل الرشكات 

التابعة عىل خصم مزدوج للمدفوعات الخاصة برشكة البحث والتطوير مقابل استخدام 

خدماتها، إال إذا اختارت رشكة البحث والتطوير عدم االستفادة من بدل رضيبة االستثامر.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

البحث الداخيل     .c

ميكن للرشكة التي تقوم بأعامل البحث والتطوير داخل الرشكة يف ماليزيا لدعم أعاملها، 

التقديم للحصول عىل بدل رضيبة االستثامر بنسبة %100 عىل نفقات رأس املال املؤهلة 

الحاصلة خالل 10 سنوات. ميكن مقاصة بدل رضيبة االستثامر مقابل %70 من الدخل القانوين 

لكل سنة تقييم.  ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة حتى تحقق االستفادة الكاملة. 

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز إلعادة االستثامر يف أنشطة البحث والتطوير  .d

حالة الريادة بإعفاء رضيبي كامل بنسبة %100 من الدخل القانون ملدة 5 سنوات. ميكن   i

ترحيل الخسائر غري املستوفاة، ملا بعد انتهاء فرتة الدخل لفرتة 7 سنوات تقييم متتالية؛

أو؛  

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال اإلضافية املؤهلة   ii

الحاصلة خالل فرتة 10 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات راس مال مؤهلة. 

ميكن مقاصة هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. ميكن 

ترحيل أي بدالت غري مستوفاة لسنوات الحقة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

رشكات البحث والتطوير:  •

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %100 عىل نفقات رأس املال اإلضافية املؤهلة   

الحاصلة خالل فرتة 10 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات راس مال مؤهلة. 

ميكن مقاصة هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

البحث والتطوير الداخيل:  •

بدل رضيبة االستثامر مبقدار %50 عىل نفقات رأس املال اإلضافية املؤهلة   

الحاصلة خالل فرتة 10 سنوات من تاريخ حصول أول نفقات راس مال مؤهلة. 

ميكن مقاصة هذا البدل مقابل %70 من الدخل القانوين لكل سنة تقييم. 

ميكن ترحيل أي بدالت غري مستوفاة حتى تحقق االستفادة الكاملة.

)انظر امللحق 5: قامئة األنشطة واملنتجات املرّوجة إلعادة االستثامر(  

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.  

حوافز لتسويق البحث والتطوير يف القطاعني العام والخاص  .e

لتشجيع تسويق نتائج البحث والتطوير القائم عىل املوارد والقائم عىل غري املوارد، 

والتابعة ملعاهد البحث العامة والخاصة، يتم تقديم الحوافز التالية:

تكون الرشكة التابعة التي تقوم بتسويق نتائج البحث والتطوير، مؤهلة لحالة الريادة مع   •

إعفاء من رضيبة الدخل مبا نسبته %100 من الدخل القانوين ملدة 10 سنوات. ميكن ترحيل 

أي رأس مال غري مستفاد منه وخصمه من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة. ميكن ترحيل 

الخسائر غري املستوفاة، ملا بعد انتهاء فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات تقييم متتالية؛

تكون الرشكة التابعة التي تقوم بتسويق نتائج البحث والتطوير، مؤهلة لحالة الريادة مع   •

إعفاء من رضيبة الدخل مبا نسبته %100 من الدخل القانوين ملدة 10 سنوات. ميكن ترحيل 

أي رأس مال غري مستفاد منه وخصمه من دخل الرشكة بعد فرتة الريادة. ميكن ترحيل 

الخسائر غري املستوفاة، ملا بعد انتهاء فرتة حالة الريادة لفرتة 7 سنوات تقييم متتالية؛

. يخضع تسويق النتائج القامئة عىل املوارد وغري القامئة عىل املوارد لالئحة   

األنشطة أو املنتجات املرّوجة مبوجب قانون تشجيع االستثامرات، 1986. 

تاريخ النفاذ

لتسويق نتائج البحث والتطوير القامئة عىل املوارد، تُقدم الحوافز للطلبات التي   •

تصل هيئة تطوير االستثامر املاليزية ابتداء من تاريخ 11 أيلول 2004.

لتسويق نتائج البحث والتطوير القامئة عىل غري املوارد، تُقدم الحوافز للطلبات التي تصل   •

هيئة تطوير االستثامر املاليزية ابتداء من 7 ترشين الثاين 2020 إىل 31 كانون األول 2025.

حوافز لتسويق نتائج أبحاث البحث والتطوير يف القطاعني العام والخاص  .f

سيحصل الباحثون الذين يقومون بأبحاث تركز عىل تحقيق قيمة، سيحصلون عىل 

إعفاء رضيبي بنسبة ٪50 ملدة 5 سنوات عىل الدخل الذي يتلقونه من تسويق نتائج 

أبحاثهم. يجب أن تصادق وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار عىل أعاملهم. 

يجب تقديم طلبات بدل إعادة االستثامر إىل مجلس اإليرادات الداخلية 

www.hasil.gov.my :عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل

حافز إضايف للبحث والتطوير  4.2

حافز الخصم املزدوج للبحث والتطوير

شجعت الحكومة يف ماليزيا، الرشكات، عرب طيف واسع من الصناعات، عىل القيام 

بالبحث والتطوير من أجل الحفاظ عىل قدرتها التنافسية عىل الصعيد العاملي. أحد 

التدابري لتشجيع البحث والتطوير بني الرشكات يف ماليزيا هو حافز الخصم املزدوج.

يكون الحافز عىل شكل: 

قرار خاص مبوجب القسم الفرعي 34 )7( من قانون رضيبة   i

الدخل لعام 1967 للنفقات ذات الطابع غري الرأساميل؛

خصم خاص مبوجب القسم 34 أ من قانون رضيبة الدخل   ii

لعام 1967 لنفقات األبحاث الداخلية؛

خصم خاص مبوجب القسم 34 ب من قانون رضيبة الدخل لعام 1967 للمساهامت   iii

النقدية املقدمة ملعهد أبحاث معتمد، أو الدفعات املقدمة مقابل استخدام خدمات معهد 

معتمد، أو رشكة بحثية معتمدة، أو رشكة بحث وتطوير، أو رشكة بحث وتطوير متعاقدة.

القسم 34 ب القسم 34 أ القسم 34 )7(

مزدوج مزدوج مفرد نوع الخصم

الشخص الذي 
يساهم بشكل 
نقدي يف معهد 
أبحاث معتمد؛

شخص يستعني 
بخدمات مزود 
خدمة بحث 

وتطوير خارجي 
معتمد النجاز 
مهمة البحث 

والتطوير املؤهلة 
املتعلقة بأعامله. 

يقوم الشخص بنشاط 

البحث والتطوير الداخيل

الشخص الذي يقوم 

بنشاط البحث والتطوير 

بنفسه أو يستعني مبصادر 

خارجية للقيام بالنشاط 

املذكور، وال يكون 

مؤهال ًللخصم مبوجب 

القسمني 34 أ و34 ب.

واملقصود بذلك، الرشكة ذات 

الصلة برشكة بحث وتطوير 

مرخصة للحصول عىل حافز 

بدل رضيبة االستثامر 

املتقّدم املؤهل
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يجب تقديم طلبات بدل إعادة االستثامر إىل مجلس اإليرادات الداخلية 

www.hasil.gov.my  :عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل

حوافز للتدريب      .5

خصم تكلفة استقدام العاّمل  5.1

يسمح بخصم تكاليف تعيني العامل عند احتساب الرضيبة.

تتضمن التكاليف النفقات الحاصلة يف املشاركة يف معارض الوظائف 

والدفع لوكاالت التوظيف ومسؤويل توظيف املوظفني الكبار.

 يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

www.hasil.gov.my

خصم لتدريب ما قبل التوظيف    5.2

تكون نفقات التدريب الحاصلة قبل بدء العمل التجاري مؤهلة لخصم 

فردي. ومع ذلك، يجب أن تثبت الرشكات أنها ستوظف املتدربني.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

خصم لتدريب غري املوظفني  5.3

ميكن اعتبار النفقات الحاصلة يف تقديم تدريب عميل للمقيمني 

من غري موظفي الرشكة مؤهلة للخصم الفردي.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

بدل خاص للبناء الصناعي  5.4

الرشكات التي تتكلف بنفقات من رأس مالها عىل تشييد بناء أو رشاء بناء 

تستخدمه للتدريب الصناعي أو التقني أو املهني املعتمد، تكون مؤهلة 

للمطالبة ببدل سنوي عىل البناء الصناعي بنسبة خاصة قدرها 10%. 

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

عفاء رضيبي عىل املعدات التعليمية  5.5

تكون املعاهد املعتمدة للتدريب ومشاريع التدريب الداخلية وجميع املؤسسات الخاصة 

للتعليم العايل مؤهلة إلعفاء من رسوم االسترياد والرضيبة الخاصة وتعفى من الرسوم عىل جميع 

املعدات التعليمية مبا يف ذلك معدات املخترب لورشات العمل واألستوديوهات ومختربات اللغة.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

إعفاء رضيبي عىل مدفوعات حقوق امللكية  5.6

تكون مدفوعات حقوق امللكية التي تدفعها املعاهد التعليمية العليا 

الخاصة لغري املقيمني )أصحاب حقوق امللكية( لربامج التعليم املمنوحة حق 

امللكية واملعتمدة من قبل وزارة التعليم، مؤهلة لإلعفاء الرضيبي.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

 )HRDF( صندوق تنمية املوارد البرشية  5.7

يرجى الرجوع إىل الفصل 5 حول توظيف مجموعتك املاهرة من املوظفني يف ماليزيا

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

خصم مزدوج للتدريب املعتمد    5.8

رشكات التصنيع التي ال تساهم يف صندوق تنمية املوارد البرشية )HRDF(، تكون 

مؤهلة للخصم املزدوج عىل النفقات الحاصلة عىل التدريب املعتمد. يسمح لرشكات 

التصنيع باملطالبة بنفقات التدريب قبل بدء العمل التجاري أو بعده.

النفقات التي ميكن خصمها هي تلك الحاصلة عىل تدريب موظفيها لغرض تحديث 

وتطوير حرف املوظفني واملهارات اإلرشافية واملهارات التقنية أو لزيادة إنتاجية 

الرشكة أو نوعية منتجاتها مبوجب برنامج التدريب املعتمد من قبل هيئة تطوير 

االستثامر املاليزية أو برنامج التدريب التي تجريه مؤسسات التدريب.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

www.hasil.gov.my

حافز رضيبي لربنامج التدريب الداخيل املنظم  5.9

إن الرشكة التي توظف طالبًا جامعيني ماليزيني بدوام كامل وطالبًا موهوبني يف مجال التعليم 

والتدريب التقني واملهني من مؤسسة محلية للتعليم العايل، وقد أجرت برنامًجا للتدريب 

الداخيل املنظم معتمًدا من قبل مؤسسة املواهب املاليزية، تكون مؤهلة للحصول عىل حافز 

مزدوج للخصم الرضيبي. تشمل أنواع النفقات املؤهلة للتخفيضات الرضيبية املزدوجة ما ييل:

الربنامج التدريبي ببدل ال يقل عن 500 رينغت ماليزي لكل متدرب أو طالب.   .a

توفري التدريب والوجبات والسفر لكل متدرب أو طالب   .b

مبا ال يتجاوز 5000 رينغت ماليزي يف السنة.

ينطبق هذا الحافز عىل السنة التقييمية 2017 حتى السنة التقييمية 2021، ويجب 

تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

حوافز األمتتة والتحول الرقمي     .6

بدل رأس املال ملعدات وبرمجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  6.1

ملساعدة الرشكات عىل الحفاظ عىل قدرتها التنافسية يف العرص الرقمي واعتامد أحدث التقنيات، 

يُسمح للرشكات بتقديم طلباتها للحصول عىل بدالت رأس املال عىل نفقاتها املؤهلة كام ييل:

نسب بدل رأس املال النفقات املؤهلة

البدل األويل: 20٪

البدل السنوي: 20٪* 

)*متت زيادة البدل السنوي إىل ٪40 لنفقات 

راس املال املؤهلة التي تم إنفاقها من 1 

آذار 2020 إىل 31 كانون األول 2021(

نفقات رشاء معدات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وحزم برمجيات الكمبيوتر

نفقات تطوير الربمجيات املخصصة 

وتشمل رسوم االستشارات ورسوم 

الرتخيص والرسوم العرضية 

املتعلقة بتطوير الربمجيات

 

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب 

www.hasil.gov.my :اإلنرتنت عىل املوقع التايل

منحة األمتتة الذكية   6.2

تم إحداث منحة األمتتة الذكية يف الخطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي يف 

حزيران 2020. سيتم تقديم املنحة عىل أساس املطابقة )1: 1( بناًء عىل 

النفقات املؤهلة، بحد أقىص 1,000,000 رينغت ماليزي لكل رشكة.

األهداف الرئيسية للمنحة هي: 

مساعدة وتحفيز الرشكات الصغرية واملتوسطة ورشكات املستوى املتوسط   •
)MTCs( ألمتتة العمليات واإلنتاج والقنوات التجارية ورقمنتها.

• تحسني الكفاءة يف قطاعي التصنيع والخدمات.
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• تقليل االعتامد عىل العامل األجانب ذوي املهارات املتدنية.

• توفري فرص عمل يف القطاعات ذات القيمة املضافة العالية.

• تعزيز القدرة التنافسية للرشكات الصغرية واملتوسطة عىل املستوى الدويل.

• أن تتامىش مع السياسة الوطنية بشأن الصناعة 4.0.

• تعزيز االستثامر املحيل.

يجب أن تنخرط الرشكة يف أنشطة التصنيع وفًقا لقانون التنسيق الصناعي لعام 1975.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

حوافز أخرى    .7

يغطي هذا القسم حوافز أخرى غري مذكورة يف أي مكان آخر وميكن تطبيقها عىل القطاعات 

التالية: التصنيع؛ الزراعة؛ الصناعات الفضائية؛ السياحة؛ وإدارة البيئة والبحث والتطوير والتدريب 

وتكنولوجيا املعلومات االتصاالت.  مشاريع الخدمات املعتمدة والخدمات املتعلقة بالتصنيع. 

بدل البناء الصناعي  7.1

مُينح بدل البناء الصناعي للرشكات التي تنفق نفقات رأساملية عىل 

إنشاء أو رشاء بناء يستخدم ألغراض خاصة، مبا يف ذلك:

التصنيع والزراعة، واملناجم ومرافق البنية التحتية، والبحث ومشاريع   •
الخدمة املعتمدة، والفنادق املسجلة لدى وزارة السياحة.

التدريب الصناعي، أو التقني، أو املهني، أو املدارس، أو املعاهد التعليمية، أو   •
حضانات األطفال املعتمدة من قبل وزير التعليم أو من قبل أي سلطة مختصة. 

مراكز رعاية األطفال الخاصة املسجلة لدى دائرة الرعاية االجتامعية.  •

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

)MSC( بدل بناء صناعي يف منطقة الوسائط املتعددة يف ماليزيا  7.2

لتشجيع تشييد املزيد من األبنية يف منطقة سايربجايا يك تستخدمها الرشكات العاملة 

يف منطقة الوسائط املتعددة يف ماليزيا )MSC(، سيتم منح بدل البناء الصناعي ملدة 

10 سنوات ملاليك األبنية الجديدة التي تشغلها رشكات منطقة الوسائط املتعددة 

يف ماليزيا)MSC(. تشمل مثل هذه األبنية الجديدة، األبنية املكتملة والتي مل يتم 

.)MSC(شغلها بعد من قبل رشكات منطقة الوسائط املتعددة يف ماليزيا

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

خصومات لرسوم التدقيق القانوين  7.3

بهدف تقليل تكلفة األعامل التجارية وتعزيز امتثال حوكمة الرشكات، تعترب النفقات التي 

تدفعها الرشكات عىل رسوم التدقيق، نفقات يُسمح بخصمها من حساب رضيبة الدخل.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

www.hasil.gov.my

حافز رضيبي للمستثمرين املالئكة  7.4

يكون املستثمر املالئيك الذي يستثمر يف مرحلة متويل رأس مال للرشكة، ومتويل 

املشاريع املبتدئة ومتويل املراحل املبكرة، مؤهاًل للمطالبة بخصم عىل القيمة الكلية 

لالستثامر.   وذلك لجذب املزيد من هذا النوع من املستثمرين ولتوفري متويل 

لرشكات املشاريع الجديدة. بناء عليه، اعتباراً من 1 كانون الثاين 2013، يكون كامل 

االستثامر الذي يقدمه املستثمرون املالئكة قاباًل للخصم مقابل جميع الدخل.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 من كانون الثاين 2023. يجب تقديم 

الطلبات واستالمها من قبل وزارة املالية بحلول هذا التاريخ أو قبله.

 يجب تقديم الطلبات إىل وزارة املالية من خالل املوقع التايل: 

.mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/angel-tax-incentive

حافز رضيبي لتكاليف تفكيك األصول وإزالتها   7.5

إن تكاليف تفكيك األصول وإزالتها مبا يف ذلك املصانع واآلالت إضافة إىل ترميم املوقع 

الذي يقع فيه األصل، غري مؤهلة للخصم مبوجب الجدول 3، من قانون رضيبة الدخل 

1967، نظرًا ألن هذه النفقات ال تعترب جزء من تكلفة األصول.  من ناحية أخرى، تنص 

معايري التقارير املالية FRS 116( 116( عىل أن تكلفة األصل تشمل التكلفة التقديرية 

املتعلقة بااللتزام بتفكيك األصل وإزالته ولرتميم املوقع الذي يقع فيه األصل. 

لذلك، من أجل دمج املعالجة الرضيبة ضمن قانون رضيبة الدخل 1967، 

ومعايري التقارير املالية FRS 116، تم إدخال بند خاص يف الجدول 3، قانون 

رضيبة الدخل 1967 لتقديم بدل التوازن 2عىل تكلفة تفكيك األصول وإزالتها 

مبا يف ذلك املصنع واآلالت إضافة إىل ترميم املوقع الذي يقع فيه األصل.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

www.hasil.gov.my

حافز الكتساب حقوق امللكية  7.6

تكون رشكات التصنيع اململوكة بنسبة ال تقل عن %70 ملواطنني ماليزيني، مؤهلة للحصول 

عىل حافز عىل تكاليف حيازة حقوق امللكية مثل براءات االخرتاع والتصاميم الصناعية، 

أو العالمات التجارية املمنوحة، أو املسجلة مبوجب القوانني املكتوبة ذات الصلة.

تشمل التكاليف رسوم االستشارة، والرسوم القانونية، ورسوم الطوابع 

املدفوعة، ولكنها ال تشمل أي مبالغ مدفوعة عىل حقوق امللكية.

يكون الحافز عىل شكل خصم مبلغ سنوي يساوي %20 عىل مدى 

5 سنوات للتكلفة الحاصلة لحيازة حقوق امللكية. 

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب 

www.hasil.gov.my  :اإلنرتنت عىل املوقع التايل

اإلعفاء من رسوم االسترياد و / أو رضيبة املبيعات  7.7

طلبات اإلعفاء من رسوم االسترياد و / أو رضيبة املبيعات   .a

عىل اآلالت / املعدات / املواد الخام / املكونات

قد تكون الرشكات العاملة يف أنشطة معينة يف قطاع الزراعة، مؤهلة 

للحصول عىل إعفاء من رسوم االسترياد و / أو رضيبة املبيعات لآلالت 

واملعدات التي ال يتم إنتاجها محليًا ويتم استريادها مبارشة.

ميكن اعتبار الرشكات العاملة يف أنشطة التصنيع وترشيحها للحصول عىل 

إعفاء من رسوم االسترياد و / أو رضيبة املبيعات عىل املواد الخام واملكونات 

املستخدمة مبارشة يف إنتاج املنتجات الجاهزة ويتم استريادها مبارشة.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب بوابة  

InvestMalaysia portal قبل استرياد أو رشاء اآلالت / املعدات / املواد الخام / املكونات.

خطاب التأكيد الصادر عن هيئة تطوير االستثامر املاليزي   .b

لإلعفاء من رسوم االسترياد و / أو رضيبة املبيعات

قد يكون املصنعون املتواجدون يف املناطق الجمركية الرئيسية مؤهلني 

للحصول عىل إعفاء من رسوم االسترياد و / أو رضيبة املبيعات عىل اآلالت / 

املعدات / قطع الغيار / املحركات الرئيسية / مقطورات الحاويات.

يجب عىل الرشكات املؤهلة التقدم إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية من أجل رسالة 

التأكيد وتقدميها الحًقا إىل إدارة الجامرك املاليزية امللكية )الجامرك(، مصحوبة بقامئة 

2 يتم تحديد إجاميل بدل التوازن عن طريق إضافة تكلفة تفكيك وإزالة املصانع واآلالت، وكذلك ترميم املوقع، إىل رصيد املرصوفات عىل املصانع واآلالت يف وقت التخلص من األصل.
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اآلالت / املعدات / قطع الغيار / املحركات الرئيسية / مقطورات الحاويات التي 

سيتم استريادها أو رشاؤها، للحصول عىل إذن من الجامرك للمطالبة باإلعفاء.

يجب تقديم طلب الحصول عىل رسالة التأكيد إىل هيئة تطوير االستثامر 

املاليزية عرب اإلنرتنت عرب بوابة InvestMalaysia قبل استرياد أو رشاء اآلالت 

/ املعدات / قطع الغيار / املحركات الرئيسية / مقطورات الحاويات.

يجب التقديم يدويًا للحصول عىل اإلذن باملطالبة باإلعفاء من رسوم االسترياد، ويجب تقديم 

الطلب يدويًا إىل دائرة مراقبة الجامرك الحكومية )القسم الصناعي(؛ يجب تقديم طلبات اإلعفاء 

mysst.customs.gov.my  :من رضيبة املبيعات عرب اإلنرتنت إىل الجامرك عىل املوقع التايل

إعفاء من رضيبة املبيعات والرسوم الجمركية ألنشطة   .c

الصيانة والتصليح والتعديل الكامل.

إعفاء من رضيبة املبيعات عىل أنشطة الصيانة والتصليح والتعديل الكامل

مبوجب الجدول أ، رضيبة املبيعات )األشخاص املعفيون من دفع الرضيبة( )التعديل( 

)رقم 2( تعميم 2018، يُسمح لرشكة الصيانة والتصليح والتعديل الكامل للصناعات 

الفضائية املسجلة يف ماليزيا، التقدم مبطالبة إلعفاء من رضيبة املبيعات عىل:

اآلالت، واملعدات، واألدوات املتخصصة مبوجب البند 33 أ، و 	

قطع الغيار، واملكونات، واملواد، والبضائع املستهلكة املتخصصة مبوجب البند 33 ب،  	
املستخدمة بشكل مبارش يف أنشطة الصيانة والتصليح والتعديل الكامل يف ماليزيا. 

يُلزم الطلب، املقّدم من خالل عملية اإلقرار الذايت، الرشكة أن تتقدم بخطاب تأكيد من 

هيئة تطوير االستثامر املاليزية قبل االسترياد والرشاء. بعدها، ستقدم الرشكة خطاب التأكيد 

مصحوبًا بقامئة اآلالت واملعدات واألدوات املتخصصة وقطع الغيار واملكونات واملواد 

والبضائع املستهلكة املتخصصة لدائرة الجامرك للحصول عىل اإلعفاء من رضيبة املبيعات. 

يجب تقديم طلبات الحصول عىل رسالة التأكيد إىل هيئة تطوير االستثامر 

.InvestMalaysia portal املاليزية عرب اإلنرتنت عرب بوابة

يجب تقديم طلبات الحصول عىل اإلعفاء من رضيبة املبيعات 

.MySST عرب اإلنرتنت عرب بوابة دائرة الجامرك

إعفاء من رسوم االسترياد ألنشطة الصيانة والتصليح والتعديل الكامل

أي رشكة تعمل يف الصيانة والتصليح والتعديل الكامل ضمن صناعة الفضاء وتكون 

مسجلة يف ماليزيا، تصبح 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.

خصم مزدوج عىل رسوم الشحن  .d

املصنعون الذين يشحنون بضائعهم من إقليم صباح أو ساراواك إىل أي ميناء يف 

شبه الجزيرة املاليزية، يكونون مؤهلني للخصم املزدوج عىل رسوم الشحن.

خصم مزدوج عىل ترويج العالمات التجارية املاليزية   .e

لرتويج العالمات التجارية املاليزية، تكون الرشكة اململوكة بنسبة %70 ملاليزيني، 

وتحمل عالمة تجارية ماليزية مسجلة، أو تنتمي ألي رشكة مملوكة بأكرث من 50% 

لعالمة تجارية ماليزية مسجلة، تكون مخولة للمطالبة بخصم مزدوج عىل النفقات 

الحاصلة خالل ترويج بضائع العالمة التجارية املاليزية، ضمن الرشوط التالية:

يجب أن تكون الرشكة مملوكة بأكرث من %50 لصاحب عالمة تجارية ماليزية؛ 	

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

يجب أن تلبي املنتجات معايري جودة التصدير.   	

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

www.hasil.gov.my

التربعات لحامية البيئة  7.8

تكون التربعات املقدمة ملنظامت معتمدة، وحرصياً بهدف 

حامية البيئة والحفاظ عليها، مؤهلة لخصم فردي.

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:  

www.hasil.gov.my

حوافز لسكن املوظفني  7.9

املباين املستخدمة للموظفني لغرض السكن ضمن مشاريع التصنيع، أو مرشوع خدمة 

معتمد، أو الفنادق، أو السياحة، تكون مؤهلة للحصول عىل بدل خاص للبناء الصناعي 

بنسبة %10 من النفقات الحاصلة عىل إنشاء البناء أو رشاءه ملدة 10 سنوات. 

يجب تقديم الطلبات إىل مجلس اإليرادات الداخلية عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل: 

www.hasil.gov.my

التسهيالت والحوافز لقطاع الخدمات  .8

باإلضافة إىل قطاع التصنيع، لدى ماليزيا أيًضا سياسات تفضيلية للرشكات التي تستعد 

للقيام بأنشطة يف صناعات محددة يف قطاع الخدمات. يقع العديد من هذه السياسات 

)يف شكل تسهيالت وحوافز( ضمن اختصاص هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

العمليات اإلقليمية  8.1

تكون الرشكات التي تؤسس لعمليات إقليمية يف ماليزيا، سواء عىل شكل مكاتب 

متثيلية، أو مكاتب إقليمية، أو مراكز رئيسية، أو تقدم خدمات مشرتكة عاملية، 

تكون مؤهلة للحصول عىل خدمات التسهيالت من هيئة تطوير االستثامر املاليزية 

والحوافز الرضيبية املتنوعة و / أو اإلعفاءات من الرسوم الجمركية.

ملزيد من املعلومات حول سياسات العمليات اإلقليمية، يرجى قراءة الكتيب 

رقم 2، ماليزيا: االستثامر يف قطاع الخدمات، العمليات اإلقليمية.

البحث والتطوير   8.2

تكون الرشكات التي تقدم خدمات البحث والتطوير يف ماليزيا، مؤهلة للحصول عىل 

التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية، إىل جانب املساعدة املالية من 

الحكومة، والعديد من الحوافز الرضيبية، و / أو اإلعفاءات من الرسوم الجمركية.

ملزيد من املعلومات حول سياسات البحث والتطوير، يرجى قراءة الكتيب رقم 

3، ماليزيا: االستثامر يف قطاع الخدمات، خدمات البحث والتطوير.

خدمات النفط والغاز  8.3

تكون الرشكات التي تقدم خدمات النفط والغاز يف ماليزيا، مؤهلة للحصول عىل 

التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية، والعديد من الحوافز الرضيبية.

ملزيد من املعلومات حول سياسات خدمات النفط والغاز، يرجى قراءة، الحوافز الرضيبية يف 

ماليزيا: املرجع والدليل لقطاع خدمات النفط والغاز واملعدات، وأيضا النفط والغاز يف ماليزيا.

خدمات الضيافة  8.4

تكون الرشكات العاملة يف صناعة الضيافة يف ماليزيا، مؤهلة للحصول 

عىل التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية، واملساعدة 

املالية من الحكومة و / أو العديد من الحوافز الرضيبية.

ملزيد من املعلومات حول سياسات الضيافة، يرجى قراءة الكتيب رقم 9، ماليزيا: 

االستثامر يف قطاع الخدمات، الخدمات املتعلقة بالسياحة والسفر. 

خدمات التعليم والتدريب الصناعي  8.5

تكون الرشكات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب الصناعي يف ماليزيا، 

مؤهلة للحصول عىل التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية، 

والعديد من الحوافز الرضيبية، و / أو اإلعفاءات من الرسوم الجمركية.
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ملزيد من املعلومات حول خدمات التعليم والتدريب الصناعي، يرجى قراءة الكتيب 

رقم 10، ماليزيا: االستثامر يف قطاع الخدمات، خدمات التعليم والتدريب الصناعي

الخدمات الطبية والرعاية الصحية  8.6

تكون الرشكات العاملة يف الصناعة الطبية والرعاية الصحية يف ماليزيا، مؤهلة للحصول عىل 

التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية، والعديد من الحوافز الرضيبية.

ملزيد من املعلومات حول سياسات الخدمات الطبية والرعاية الصحية، يرجى قراءة الكتيب 

رقم 15، ماليزيا: االستثامر يف قطاع الخدمات، الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد  8.7

تكون الرشكات التي تقدم الخدمات اللوجستية والعاملة يف مجال سالسل التوريد يف ماليزيا، 

مؤهلة للحصول عىل التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية، واملساعدة املالية 

من الحكومة، والعديد من الحوافز الرضيبية، و / أو اإلعفاءات من الرسوم الجمركية.

ملزيد من املعلومات حول السياسات املتعلقة بالخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، 

يرجى قراءة الكتيب رقم 4، ماليزيا: االستثامر يف قطاع الخدمات، الخدمات اللوجستية.

اإلدارة البيئية  8.8

تكون الرشكات التي تقدم خدمات اإلدارة البيئية يف ماليزيا، مؤهلة للحصول 

عىل التسهيالت الالزمة من هيئة تطوير االستثامر املاليزية والعديد من 

الحوافز الرضيبية، و / أو اإلعفاءات من الرسوم الجمركية.

ملزيد من املعلومات حول سياسات اإلدارة البيئية، يرجى قراءة الكتيب رقم 7، ماليزيا: 

االستثامر يف قطاع الخدمات، خدمات اإلدارة البيئية، وأيًضا التكنولوجيا الخرضاء يف ماليزيا.

حافز لتنمية امللكية الفكرية  8.9

تكون الرشكات التي متتلك حقوق أصول امللكية الفكرية املؤهلة، وتتلقى دخاًل من أنشطة امللكية 

الفكرية املؤهلة، تكون مؤهلة للحصول عىل إعفاء كامل من رضيبة الدخل عىل دخل امللكية 

 Nexus الفكرية املؤهل ملدة تصل إىل 10 سنوات. مبا يتوافق مع اإلرشادات الخاصة مبنهج نكساس

املعدل، والتأكد من حرص التأهل للحافز بالدخل املستمد من امللكية الفكرية املطورة يف ماليزيا.

حيث

تشري “أصول امللكية الفكرية املؤهلة” إىل براءات االخرتاع، أو االبتكارات الخاصة   •
باملرافق مبوجب قانون براءات االخرتاع لعام 1983 ]القانون 291[، أو مبوجب أي 

قانون موازي ألي بلد أو إقليم؛ الربمجيات املحمية بحقوق النرش مبوجب قانون 

حقوق النرش لعام 1987؛ أو مجموعة حقوق امللكية الفكرية التي تنتمي ملجموعة 

املبتكرات نفسها )اثنان أو أكرث من حقوق امللكية الفكرية املؤهلة واملرتابطة 

بطريقة ال ميكن معها تحديد أي جزء بعينه من النفقات يتم إنفاقها يف البحث 

والتطوير عىل أي من تلك املجموعة املرتابطة من املبتكرات أو تحديد أي جزء 

من  الدخل العام يتم الحصول عليه فقط من حقوق خاصة بأحد املبتكرات(.

يشري “دخل امللكية الفكرية املؤهل” إىل الرسوم املحصلة من االمتيازات والرتخيص.  •

لن تكون الرشكات التي تستفيد حاليًا من حوافز مبوجب القسم 34 أ / 

34 ب من قانون رضيبة الدخل، لن تكون مؤهلة لهذا الحافز.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2022، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تنمية الصناعة املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.

8.10  الخدمات الرقمية

قد تكون الرشكات العاملة يف صناعة الخدمات الرقمية يف ماليزيا، مؤهلة للحصول عىل التسهيالت 

الالزمة من هيئة تنمية الصناعة املاليزية ومؤسسة االقتصاد الرقمي املاليزية عرب البوابة التالية، 

ماليزيا: قلب منطقة آسيان الرقمية.  تم إنشاء البوابة تحت رعاية مكتب االستثامر الرقمي 

لتنسيق مشاريع االستثامر الرقمي وتقييمها، وبالتايل ضامن عملية أرسع، وأكرث انسيابية 

لطلبات االستثامر الرقمي. من خالل هذه املنصة، ميكن للمستثمرين التعبري عن اهتاممهم 

االستثامري من خالل نقطة دخول واحدة، مام يسهل الدخول والحصول عىل التسهيالت ويفتح 

MyDIGITAL املجال أمام فرص االستثامر الرقمي عالية الجودة مبا يتامىش مع أهداف

للمزيد عن ماليزيا: قلب منطقة آسيان الرقمية، الدخول اىل املوقع التايل:  

.www.heartofdigitalasean.my

 ملزيد من املعلومات حول سياسات الخدمات الرقمية، يرجى زيارة 

mdec.my/dio

صناعات خدمية أخرى  8.11

باإلضافة إىل ما سبق، أعدت هيئة تطوير االستثامر املاليزية كتيبات عن الصناعات األخرى 

يف قطاع الخدمات ملساعدة الرشكات التي تعتزم القيام بأنشطة يف تلك الصناعات:

خدمات الدعم الفني املتخصصة 

الكتيب رقم 5

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الكتيب رقم 6

خدمات التجارة التوزيعية 

الكتيب رقم 8

خدمات قانونية 

الكتيب رقم 11

خدمات املحاسبة والتدقيق والرضائب 

الكتيب رقم 12

خدمات االستشارات املعامرية 

الكتيب رقم 13

خدمات االستشارات املساحية 

الكتيب رقم 14

خدمات االستشارات اإلدارية 

الكتيب رقم 17

خدمات أبحاث السوق 

الكتيب رقم 18

الخدمات اإلعالنية 

الكتيب رقم 19

كل هذه الكتيبات موجودة عىل موقع هيئة تطوير االستثامر املاليزية 

/www.mida.gov.my/publications/malaysia-investment-in-the-services-sector

كذلك تتوفر املنشورات األخرى عىل موقع الهيئة التايل:

/www.mida.gov.my/publications
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III  الفصل

االلتزام األمثل بواجباتك 
الرضيبية يف ماليزيا

مثلها كجميع البلدان األخرى يف العامل، يتعني عىل ماليزيا أن تحافظ عىل التوازن 

بني جذب االستثامرات إىل البالد وبني الحصول عىل عائدات رضيبية كافية لتمويل 

النفقات الحكومية الرضورية. من خالل فهم كيفية فرض الرضائب عىل الدخل 

يف ماليزيا، باإلضافة إىل معرفة الخصومات والبدالت العديدة املقدمة مبوجب 

القانون، ميكنك التأكد من دفع مبلغ الرضيبة املناسب املطلوب منك قانونًا.

 

الرضائب يف ماليزيا  .1

يخضع دخل أي شخص، أو رشكة، لرضيبة الدخل حال حصوله 

عىل دخله يف ماليزيا أو استالمه له من خارج ماليزيا. 

يُعفى من الرضيبة كل دخل يحصل عليه أي شخص يف ماليزيا من موارد 

خارج ماليزيا، خالل أي سنة تقييم. )يستثنى من ذلك الرشكة املقيمة التي 

تزاول عمالً مرصفياً، أو رشكة تأمني، أو نقل بحري، أو جوي(.  

ولتحديث وتبسيط نظام إدارة الرضيبة، تم تطبيق نظام التقييم الذايت لكل 

من الرشكات واملنشآت الفردية والرشاكات واملؤسسات التعاونية واملجموعات 

العاملة براتب، ويعتمد تقييم رضيبة الدخل عىل أساس السنة الحالية.

أصناف الدخل الذي تفرض عليه الرضائب   .2

الدخل الذي تقتطع منه الرضيبة هو الدخل الوارد من: 

املكتسبات أو األرباح الحاصلة من عمل تجاري قائم لفرتة زمنية معينة؛  	

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

أرباح األسهم أو الفوائد أو الخصومات؛ 	

اإليجارات أو عوائد امللكية أو األقساط؛  	

الرواتب التقاعدية أو املرتبات السنوية أو الدفعات الدورية؛  	

املكتسبات أو األرباح األخرى ذات الطبيعة املشابهة للدخل. 	

رضيبة الرشكات  .3

حالة املقيم  3.1

تعترب الرشكة مقيمة يف ماليزيا إذا تم إدارة شؤونها وضبطها يف ماليزيا. 

عادة ما يتم اعتبار مامرسة اإلدارة والرقابة يف املكان الذي يعقد فيه مديرو 

الرشكة اجتامعاتهم املتعلقة بإدارة شؤون الرشكة وضبطها.

نسب رضيبة الدخل  3.2

اعتباراً من سنة التقييم لعام 2016، فإن نسبة رضيبة الرشكات هي 

%24. تطبق هذا النسبة أيضا عىل الكيانات التالية: 

هيئة ائتامنية 	

املسؤول عن تنفيذ وصية فرد مقيم خارج ماليزيا وقت وفاته؛  	

حارس قضايئ تعينه املحكمة؛ 	

رشكة ذات مسؤولية محدودة. 	

الرشكات املقيمة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة مبساهمة رأس املال املدفوع / رأس 

املال بقيمة 2.5 مليون رينغت ماليزي أو أقل يف بداية فرتة األساس لسنة التقييم، والتي 

تبلغ مبيعاتها السنوية 50 مليون رينغت ماليزي ستكون رضيبتها وفق املعدالت التالية:

17%  - عىل أول 600,000 رينغت ماليزي من الدخل الخاضع للرضيبة 

24%  - عىل الدخل الالحق الخاضع للرضيبة 

يخضع الشخص الذي يزاول عمليات نفطية تصاعدية، لرضيبة دخل نفطية مقدارها 38%.  

تحصيل الرضائب  3.3

 )CP204( يجب تقديم تقدير عن الرضيبة املستحقة الدفع عىل الرشكة

عن سنة التقييم، إىل املدير العام لإليرادات الداخلية )DGIR( يف موعد 

ال يتجاوز 30 يوًما قبل بداية فرتة األساس، باستثناء ما ييل:

تُعفى الرشكة املنشأة حديثًا برأس مال مدفوع وقدره 2.5 مليون رينغت   •
ماليزي وأقل )الرشكات الصغرية واملتوسطة( من هذا املطلب ملدة عامني، بدًءا 

من سنة التقييم التي تبدأ الرشكة عملها فيها، وفًقا لرشوط معينة.

ال يُطلب من الرشكة التي تبدأ عملياتها يف سنة التقييم تقديم أي تقدير   •
للرضيبة املستحقة الدفع أو سداد أقساط إذا كانت الفرتة األساسية 

لـسنة التقييم التي تبدأ فيها الرشكة عملياتها أقل من 6 أشهر.

ميكن دفع تقدير الرضيبة املستحقة الدفع بشكل عام عىل 12 قسطًا 

شهريًا متساويًا، ابتداًء من الشهر الثاين من فرتة األساس للرشكة.

يجب دفع املبلغ املتبقي للرضيبة املستحقة الدفع يف تاريخ 

استحقاق تقديم منوذج عائدات الرشكة أو قبله.

الخصم من الرضائب  3.4

عموًما، يتم التأكد من مبلغ الدخل املعدل عن طريق خصم جميع التدفقات النقدية 

الخارجة وكذلك كل املصاريف الحاصلة، حرصيًا يف عملية اإلنتاج، من إجاميل الدخل.

عند التحقق من إجاميل دخل الرشكة، يجوز اقتطاع مبلغ الزكاة الذي دفعته الرشكة. ومع ذلك، 

يجب أال يتجاوز املبلغ املخصوم ٪2.5 من إجاميل الدخل املتحقق يف سنة التقييم ذات الصلة.

تشمل االقتطاعات األخرى املسموحة كالً من املساهامت التالية:

الحكومة، أو حكومة الوالية أو السلطات املحلية؛ أو 	

املؤسسات أو املنظامت املعتمدة من قبل املدير العام ملجلس اإليرادات الداخلية؛ أو  

األنشطة الرياضية التي يعتمدها وزير املالية أو مفوض الرياضة؛ أو  

مشاريع املصلحة الوطنية التي يعتمدها وزير املالية.  

رضيبة الدخل الشخيص  .4

حالة املقيم  4.1

تعتمد الرضيبة املفروضة عىل األفراد املقيمني عىل مدة اإلقامة يف ماليزيا كام هو منصوص 

عليه مبوجب الفقرة 7 من قانون رضيبة الدخل 1967. وبشكل عام، فإن أي فرد يقيم يف 

ماليزيا مدة 182 يوماً عىل األقل حسب السنة التقوميية يعترب مقياًم بالنسبة للرضيبة. 

نسب الرضيبة عىل الشخص املقيم   4.2

يتم فرض رضيبة عىل الفرد املقيم عىل دخله الخاضع للرضيبة، بعد خصم اإلعفاءات 

الرضيبية الشخصية، مبعدل تدريجي من %0 إىل %28 اعتباراً من سنة التقييم لعام 2020.

اإلعانة الشخصية  4.2.1

يتم حساب الدخل الشخيص الخاضع للرضيبة، للفرد املقيم، عن طريق خصم 

اإلعفاءات الشخصية من مجموع الدخل. أنواع اإلعفاءات مذكورة كام ييل:
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سنة تقييم 2019 

)رينغت ماليزي(
أنواع اإلعفاءات الشخصية الرقم

9,000 عن الشخص العائل ومن يعيله
1

8,000 )محدود( العالجات الطبية، االحتياجات الخاصة، أو 

نفقات الشخص الذي يعتني بالوالدين

2

6,000 )محدود( رشاء معدات الدعم األساسية ألي 

فرد من ذوي االحتياجات الخاصة، أو 

للزوج، أو األطفال، أو الوالدين

3

6,000 اإلفراد املعاقني
4

7,000 )محدود( الرسوم الدراسية 
5

8,000 )محدود( النفقات الطبية للفرد والزوج واألطفال عىل 

عالج األمراض الخطرية وعالج الخصوبة للفرد 

أو الزوج )مبا يف ذلك ما يصل إىل 1,000 

رينغت ماليزي للفحص الطبي الكامل وما 

يصل إىل 1,000 رينغت ماليزي للتطعيم(

6

2,500 رينغت 

ماليزي )محدود(

منط الحياة:

رشاء الكتب، املجالت العلمية،  	
املجالت واملنشورات والصحف 

اإللكرتونية أو االشرتاك فيها؛

رشاء الحواسيب الشخصية والهواتف   
الذكية أو األجهزة اللوحية؛

رشاء املعدات الرياضية   
لألنشطة الرياضية؛ و

رسوم االشرتاك يف باقة اإلنرتنت   
املسجلة باسم الفرد

7

8,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

صايف التوفري يف نظام االدخار الوطني 

للتعليم )حتى سنة التقييم 2022(

8

4,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

زوج/ زوجة/ دفع النفقة
9

3,500 رينغت ماليزي الزوج املعاق / الزوجة املعاقة 
10

2,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

إعانة الطفل العادي
11

2,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

كل طفل غري متزوج ويبلغ من العمر 18 عاماً فأكرث 

ويتلقى تعليامً بدوام كامل )مستوى A، شهادة، 

دورات القبول الجامعي أو الدورات التحضريية(.

12

8,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

كل طفل غري متزوج ويبلغ من 

العمر 18 سنة فأكرث وهو:

يتلقى تعليامً إضافياً يف ماليزيا،  	
فيام يخص منح شهادة دبلوم أو 

أعىل )باستثناء دورات القبول 

الجامعي/ الدورات التحضريية(.

يتلقى تعليامً إضافياً خارج ماليزيا،   
فيام يخص منح درجة أو ما يعادلها 

)مبا يف ذلك املاجستري أو الدكتوراه(.

يجب اعتامد مؤسسة التعليم والتدريس 

من قبل السلطة الحكومية املعنية؛

13

6,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

الطفل املعاق 

إعفاء إضايف بقيمة 8,000 رينغت ماليزي 

لكل طفل معاق يبلغ من العمر 18 عاماً 

فأكرث وغري متزوج ويكمل شهادة الدبلوم أو 

مؤهالً أعىل يف ماليزيا، أو درجة البكالوريوس 

أو درجة أعىل خارج ماليزيا، يف مؤسسة 

تعليم عاٍل خارج ماليزيا، يف مؤسسة معتمدة 

من قبل السلطات الحكومية املعنية.

14

التأمني عىل الحياة: 

3,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

التأمني عىل الحياة وصندوق ادخار املوظفني
15

صندوق ادخار 

املوظفني: 4,000 

رينغت ماليزي 

)محدود(

مساهامت يف برنامج تقاعدي خاص معتمد 

من قبل هيئة األوراق املالية، أو مساهامت 

برنامج االستحقاق السنوي املؤجل

16

املوظفون املدنيون 

الذين اختاروا 

الربنامج التقاعدي: 

7,000 رينغت 

ماليزي )محدود(

قسط التأمني للتعليم أو املنافع الطبية
17

املساهمة يف منظمة الضامن االجتامعي
18

رشاء معدات الرضاعة الطبيعية
19

الرسوم املدفوعة ملراكز رعاية 

األطفال ورياض األطفال

20

رشاء املعدات الرياضية ورسوم اإليجار / 

رسوم دخول املنشآت الرياضية ورسوم 

التسجيل يف املنافسات الرياضية

21

مصاريف السفر الداخيل )حتى 

سنة التقييم لعام 2021(

)املبلغ املنفق بني 2020-3-1 و 31-12-2021(

22

اإلبراء )اإلعفاء( الرضيبي  4.2.2

يتم تخفيض الرضيبة املفروضة عىل الفرد املقيم بإحدى طرق اإلبراء التالية:

اإلبراء عىل رضيبة الدخل للفرد املقيم بدخل خاضع للرضيبة أقل من 35,000 رينغت   •
 ماليزي.
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يحصل الفرد الذي دخله الخاضع للرضيبة ال يتجاوز 35,000 رينغت ماليزي عىل إبراء 

قدره 400 رينغت ماليزي. عندما يكون الزوج عاطاًل عن العمل أو عندما يتم تقييم 

دخل الزوج بشكل مشرتك، فإنه يتمتع أيضاً بإبراء إضايف قدره 400 رينغت ماليزي. 

لسنة التقييم لعام 

2009   وما بعدها

)رينغت ماليزي(

التخفيض الرضيبي رقم.

400

400

تقييم منفصل 

زوجة

زوج

a

400

400

تقييم مشرتك

زوجة

زوج

b

800 املجموع

400

400

التقييم عندما ال يكون للزوج أو 

الزوجة أي دخل إجاميل

الزوجة

الزوج

c

800 املجموع

إبراءات )إعفاءات( رضيبية أخرى  •

)رينغت ماليزي( التخفيض الرضيبي الرقم

مبا يخضع للحد األقىص 

للرضيبة املقتطعة

الزكاة/ زكاة الفطر a

املبلغ الفعيل املنفق دفع رضيبة املغادرة ألداء العمرة والحج 

إىل األماكن املقدسة )مرتني يف العمر( 

b

الفرد غري املقيم  4.3

اعتباراً من سنة التقييم لعام 2020، يكون الفرد غري املقيم مسؤوالً 

عن دفع رضيبة مبعدل %30 دون أي إعفاءات رضيبية. 

الرضيبة املقتطعة  .5

يخضع األفراد غري املقيمني لرضيبة مقتطعة تبلغ:

%10 عىل أصناف خاصة من الدخل مثل:

فيام يخص الخدمات التي يقدمها أي شخص أو موظفه املتعلقة باستخدام العقار،   .a

أو الحقوق، أو إنشاء أي معمل، أو آالت، أو تشغيلها، أو أي أجهزة أخرى. 

فيام يخص تقديم أي نصيحة، أو مساعدة، أو خدمة تتعلق بإدارة أي مشاريع علمية،   .b

أو صناعية، أو تجارية، أو مرشوع، أو برنامج؛  

اإليجارات أو أي مبالغ يتم دفعها مبوجب أي اتفاقية،   .c

أو ترتيب الستخدام أي ممتلكات منقولة.

لن يتم تطبيق االقتطاع الرضيبي للدخل املستلم واملتعلق 

بالخدمات )أ( و )ب( املقدمة أو املنجزة خارج ماليزيا. 

اعتباراً من 1 كانون الثاين 2009، ولتخفيض تكاليف الخدمات التقنية املقدمة 

من غري املقيمني، فإن املدفوعات أو التعويضات الخاصة باإلقامة يف فنادق يف 

ماليزيا، لن تدخل يف حساب الرسوم التقنية اإلجاملية عند اقتطاع الرضيبة.

يف حال عدم دفع الرضيبة املقتطعة املفروضة، فسيتم فرض غرامة مقدارها %10 تُدفع 

فقط عىل مبلغ الرضيبة غري املدفوع وليس عىل املبلغ اإلجاميل املدفوع لغري املقيم.

رضيبة أرباح املمتلكات العقارية  .6

ال تخضع أرباح رأس املال عادًة لرضيبة الدخل يف ماليزيا. إال أنه يتم فرض رضيبة أرباح 

املمتلكات العقارية عىل األرباح الخاضعة للرضيبة الحاصلة من الترصف )البيع( للممتلكات 

العقارية املوجودة يف ماليزيا. مثل املنازل، واملباين التجارية، واملزارع، واألرايض الخالية. 

تشمل األصول الخاضعة للرضيبة أي “أرض” تقع يف ماليزيا وأي حصة، أو خيار، أو حق 

آخر يف هذه األرض أو فوقها، باإلضافة إىل الترصف يف األسهم يف رشكات العقارات.

اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاين 2021، يتم فرض رضيبة عىل األرباح الناتجة من الترصف باألصول 

الخاضعة للرضيبة، بنسبة بني %5 و%30 حسب فرتة حيازة األمالك العقارية حسب ما ييل:

معدالت رضيبة أرباح املمتلكات العقارية  الترصف

الجزء 3 الجزء 2 الجزء 1 Parte III

ليس مواطًنا وليس 

مقياًم دامئًا أو مسؤوال 

منفًذا لوصية عىل 

ممتلكات شخص متوىف، 

واملتوىف ليس مواطًنا 

وليس مقياًم دامئًا أو 

رشكة غري مسجلة يف

رشكة مسجلة يف 

ماليزيا أو ويص عىل 

كيان أمانة )ترست( 

أو جمعية مسجلة 

مبوجب قانون 

الجمعيات لعام 1966 

ماعدا الجزء 2 والجزء 

3. )مثال: الفرد(

30% 30% 30% خالل 3 سنوات

30% 20% 20% يف السنة الرابعة

30% 15% 15% يف السنة الخامسة

10% 10% 5%
يف السنة السادسة 

والسنوات التي تليها

بشكل عام، يتم فرض رضيبة أرباح املمتلكات العقارية عىل األرباح الخاضعة للرضيبة بعد خصم 

النفقات املسموح بها. إضافة لذلك، هناك بعض االمتيازات الرضيبية املمنوحة عىل النحو التايل:

إعفاء رضيبي ملرة واحدة يف العمر عىل مسكن خاص،  	
ترصف به فرد مواطن أو مقيم بشكل دائم.

إعفاء بقيمة 10,000 رينغت ماليزي أو %10 من األرباح الخاضعة للرضيبة )أيهام   
أعىل( عىل الترصف أو التخلص من أصول خاضعة للرضيبة يقوم به الفرد. 

ال يوجد ربح و / أو خسارة عند الترصف أو التخلص من أصل   
خاضع للرضيبة عن طريق هدية بني الزوج والزوجة، والوالد 

والولد، أو الجد والحفيد، برشط أن يكون املتربع مواطًنا.

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

رضيبة املبيعات والخدمات  .7

اعتباراً من 1 سبتمرب/ أيلول 2018، تم إدخال قانون رضيبة املبيعات 

2018، وقانون رضيبة الخدمات 2018، مع ترشيعاتها الفرعية ذات الصلة، 

ليحل محل قانون رضيبة البضائع والخدمات لعام 2014.  

رضيبة املبيعات  7.1

مبوجب قانون رضيبة املبيعات 2018، يتم فرض واقتطاع رضيبة املبيعات 

عىل البضائع املستوردة واملصنعة محلياً، إما وقت االسترياد، أو وقت بيع 

البضائع، أو الترصف بها من قبل الرشكة املصنعة املسجلة.   

 

 رضيبة املبيعات التي تم إدخالها يف ماليزيا هي رضيبة من مرحلة واحدة يتم 

فرضها عىل البضائع املصنعة يف ماليزيا والبضائع املستوردة إىل ماليزيا.  
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تُفرض رضيبة املبيعات عىل البضائع الخاضعة للرضيبة واملصنعة يف ماليزيا من قبل 

أي مصّنع مسّجل، وتجب وقت بيع البضائع أو الترصف بها بطريقة أخرى غري البيع، 

أو عند استخدامها بطريقة أخرى غري استخدامها كامدة يف تصنيع البضائع.   

تُفرض رضيبة املبيعات عىل البضائع املستوردة، عندما يتم اإلفصاح عن 

البضائع والرسوم املدفوعة واملحررة من قبل دائرة الجامرك.

يُطلب من الرشكات املصنعة التي تصنع بضائع خاضعة للرضيبة بقيمة 

مبيعات تتجاوز 500,000 رينغت ماليزي خالل فرتة 12 شهراً، يطلب منها 

التسجيل وفقاً للفقرة 12 من قانون رضيبة املبيعات 2018.  

متلك الرشكات املصنعة لبضائع خاضعة للرضيبة ولديها مبيعات بقيمة 500,000 رينغت 

ماليزي وأقل، متلك خيار التسجيل بشكل طوعي مبوجب الفقرة 12 من قانون رضيبة 

املبيعات 2018 من أجل الحصول عىل التسهيالت املمنوحة مبوجب القانون. 

يجب عىل الرشكات املصّنعة، التي تنّفذ أعاملها التجارية كمقاول، وتتجاوز مجموع 

أجورها مبوجب عقد املقاولة مبلغ 500,000 رينغت ماليزي خالل 12 شهراً، يجب 

عليها التسجيل مبوجب الفقرة 12 من قانون رضيبة املبيعات 2018.

نسب رضيبة املبيعات   7.1.1

رضيبة املبيعات هي رضيبة تفرض حسب القيمة، وتطبق نسب مختلفة )5% 

و%10( حسب تصنيف البضائع الخاضعة للرضائب كام هو مبني يف البند.

يتم فرض رضيبة مبيعات النفط حسب معدل محدد مختلف 

عن البضائع األخرى الخاضعة للرضيبة.

رضيبة الخدمات   7.2

رضيبة الخدمات يف ماليزيا هي شكل من أشكال الرضيبة غري املبارشة ذات املرحلة 

الواحدة، وتُفرض عىل خدمات محددة يُطلق عليها “الخدمات الخاضعة للرضيبة”.  ال ميكن 

فرض رضيبة الخدمات عىل أي خدمة غري مشمولة يف قامئة الخدمات الخاضعة للرضيبة 

التي بينها الوزير مبوجب الجدول األول لترشيعات رضيبة الخدمات لعام 2018. 

يُطبق قانون رضيبة الخدمات 2018 يف جميع أنحاء ماليزيا باستثناء مناطق محددة، واملناطق 

الحرة، واملستودعات املرخصة، ومستودعات التصنيع املرخصة، ومناطق التنمية املشرتكة.  

الخدمات الخاضعة للرضيبة   7.2.1

الخدمات الخاضعة للرضيبة هي الخدمات املذكورة يف الفئات املتعددة يف الجدول األول 

لترشيعات رضيبة الخدمات لعام 2018. يجب التسجيل عىل أي شخص خاضع للرضيبة، يقّدم 

خدمات خاضعة للرضيبة، ويتجاوز الحدود املعينة.  تشمل الفئات مشغيل السكن، ومقدمي 

املأكوالت واملرشوبات، والنوادي الليلية، وصاالت الرقص، واملراكز الطبية والرعاية الصحية، 

والنوادي الخاصة، ونوادي الغولف، وملعب الغولف، وخدمات املراهنة، واأللعاب، والخدمات 

املهنية، ومقدمي الخدمات األخرى مثل التأمني واالتصاالت، ومشغيل املواقف واإلعالنات... الخ. 

االقتطاع الرضيبي   7.2.2

يتم اقتطاع رضيبة الخدمات عندما يُقدم أي شخص مسجل، أيًا 

من الخدمات الخاضعة للرضيبة املقدمة يف ماليزيا.

تجب رضيبة الخدمات وتستحق الدفع عند استالم أي دفعة مقابل أي 

خدمة خاضعة للرضيبة مقدمة للزبون من قبل الشخص املسّجل.   

نسبة رضيبة الخدمات   7.2.3

نسبة رضيبة الخدمات ثابتة مبوجب مرسوم رضيبة الخدمات )نسبة الرضيبة( لعام 

2018، الذي دخل حيز التنفيذ يف 1 أيلول 2018. نسبة رضيبة الخدمات هي %6 من 

السعر أو من قسط بوليصة التأمني، أو قيمة املراهنة، واأللعاب ... الخ من الخدمات 

الخاضعة للرضيبة كام هو محدد مبوجب الفقرة 9 من قانون رضيبة الخدمات 2018. 

نسبة رضيبة الخدمات لبطاقات االئتامن وبطاقات الشحن   7.2.4

رضيبة الخدمات عىل تقديم خدمات البطاقات االئتامنية أو بطاقات شحن البطاقات هي 

25 رينغت ماليزي، لكل سنة عىل البطاقة الرئيسية والبطاقة اإلضافية عىل السواء. يتم 

اقتطاع رضيبة الخدمات بتاريخ إصدار البطاقة وكل 12 شهر بعدها أو جزء منها بعد إصدار 

البطاقة، أو بتاريخ تجديد البطاقة وكل 12 شهراً بعد ذلك أو جزء منها بعد تجديد البطاقة.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

.mysst.customs.gov.my

رسوم االسترياد  .8

يف ماليزيا، غالبًا يتم فرض رسوم استرياد حسب القيمة بالرغم من فرض رسوم 

محددة عىل عدد من السلع أيًضا. 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 )آسيان( 

لتجارة البضائع، والتي تنص عىل إلغاء رسوم االسترياد عىل أكرث من 99% 

من البضائع املتبادلة ضمن آسيان اعتباراً من 1 كانون الثاين 2010.  

تستمر ماليزيا باملشاركة يف مفاوضات ترتيبات التجارة الحرة يف مناطق تجارة البضائع، 

وقواعد املنشأ واالستثامرات. إىل اآلن، أبرمت ماليزيا اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع اليابان، 

وباكستان، ونيوزيلندا، والهند، وتشييل، وأسرتاليا. واتفاقيات إقليمية أيضاً تحت مظلة 

آسيان مع الصني، واليابان، وكوريا، وأسرتاليا/ نيوزيلندا، وهونغ كونغ، والهند. ومبوجب 

هذه االتفاقيات، سيتم تخفيض رسوم االسترياد أو إلغاؤها حسب املواعيد املتفق عليها.

تم إطالق الرشاكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة يف ترشين الثاين 2012، وتم التوقيع 

عليها يف 15 ترشين الثاين 2020 من قبل 10 دول أعضاء يف اآلسيان وخمسة رشكاء 

آلسيان يف اتفاقية التجارة الحرة وهم )أسرتاليا والصني واليابان وكوريا ونيوزيلندا(.

حاليًا، العمل مستمر بني الدول األعضاء يف آسيان وبني رشكاء آسيان يف التجارة 

الحرة من أجل التصديق عىل الرشاكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة، والتي من 

املتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الرابع من عام 2022. وينص االتفاق 

عىل أنه سيتعني عىل ما ال يقل عن ستة أعضاء من آسيان وثالثة أعضاء من رشكاء 

آسيان يف التجارة الحرة، التصديق عىل االتفاقية حتى تدخل حيز التنفيذ.

رضيبة املنتجات الخاصة   .9

يتم فرض رضيبة عىل منتجات معينة مصنعة يف ماليزيا أو مستوردة إليها. وبالتحديد عىل 

السجائر، ومنتجات التبغ، واملرشوبات الكحولية، وأوراق اللعب، وبطاقات ماهجونغ، واملركبات 

اآللية. بينام يتم فرض الرضيبة الخاصة بنسب مختلفة حسب القيمة للمركبات اآللية، وأوراق 

اللعب، وبطاقات ماهجونغ. تفرض الرضيبة عىل هذه املنتجات بطريقة تجمع بني النسب املحددة 

ونسب حسب قيمة املنتج وينطبق ذلك عىل السجائر ومنتجات التبغ واملرشوبات الكحولية.

فرضت الحكومة املاليزية الرضيبة الخاصة عىل املرشوبات املحالة 

)السكرية( اعتباراً من 1 كانون الثاين 2019 حسب الجدول التايل:

مثال رسوم اإلنتاج 

املحيل

السكّر اإلجاميل الفئة رقم 
التعرفة

عصري الربتقال، 

عصري الليمون

0.40 رينغت 

ماليزي/ لرت

<12 غرام/ 

100 مل

عصائر الفواكه، 

عصائر الخرضاوات
2009

مرشوبات الكوال،

املرشوبات متساوية 

التوتر )مرشوبات 

الرياضة(

املرشوبات الغازية

0.40 رينغت 

ماليزي/ لرت

<5 غرام/ 

100 مل

a( املرشوبات الغازية، 

املرشوبات غري 

الكحولية، ماعدا 

املرشوبات من 

مشتقات الحليب

2202

مرشوب الحليب 

بنكهة الشوكوالتة

0.40 رينغت 

ماليزي/ لرت

<7 غرام/ 

100 مل

b( املرشوبات من 

مشتقات الحليب 

2202
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اعتباًرا من 1 كانون الثاين 2021، طبقت الحكومة الرضيبة الخاصة عىل السجائر 

اإللكرتونية والفيب، وأجهزة التدخني اإللكرتوين - وفًقا للجدول التايل:

مثال رسوم اإلنتاج 

املحيل

الفئة رقم التعرفة.

سائل سيجارة الفيب

0.40 رينغت 

ماليزي/ لرت

املستحرضات املستخدمة 

للتدخني عن طريق جهاز 

إلكرتوين، أو جهاز تبخري 

عىل شكل سائل أو جل ال 

يحتوي عىل النيكوتني

3824.99.9910

أجهزة السجائر 

اإللكرتونية 

وأجهزة الفيب

10% السجائر اإللكرتونية 

وأجهزة التبخري الكهربائية 

الشخصية املامثلة

8573.70.9010

أنابيب التدخني 10% أنابيب التدخني )بايب( )مبا 

يف ذلك أوعية األنابيب(

9614.00.9010

ملزيد من التفاصيل حول السلع التي يفرض عليها الرضيبة الخاصة ونسب 

الرسوم، يرجى الرجوع إىل املرسوم الخاص بالرضيبة الخاصة لعام 2017.

اتفاقية االزدواج الرضيبي   .10

اتفاقية االزدواج الرضيبي هي اتفاقية بني بلدين تسعى لتجنب االزدواج الرضيبي 

عن طريق تحديد الحقوق الرضيبية لكل بلد فيام يتعلق بتدفق الدخل عرب 

الحدود وتقديم خصومات أو إعفاءات رضيبية إلزالة االزدواج الرضيبي.

إهداف اتفاقية االزدواج الرضيبي املاليزية هي كام ييل:

إيجاد مناخ مالئم لالستثامرات الواردة والصادرة؛ 	

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

للحصول عىل تخفيض أكرث فعالية لالزدواج الرضيبي مقارنة   
بالتخفيض املستفاد من اإلجراءات األحادية الجانب؛ و

ملنع التهرب الرضيبي ومحاوالت تجنب الرضيبة.    

مثل العديد من الدول األخرى يف العامل املتقدم وكذلك العامل النامي، ال ميكن ملاليزيا 

أن تعفي نفسها من الحاجة لتسهيل تجارتها واستثامراتها مع العامل الخارجي من خالل 

شبكة معاهدات رضيبية مع دول أخرى. أوجبت وترية الصناعة املتزايدة، وازدياد 

االستثامرات األجنبية املبارشة يف البلد، إبرام اتفاقيات معاهدة رضيبية مع دول أخرى 

لتزويد املستثمرين بالضامنات والتطمينات يف مجال الرضائب.  اعتباراً من 31 كانون 

الثاين 2019، أبرمت ماليزيا اتفاقيات االزدواج الرضيبي مع الدول التالية:
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الدول

جمهورية سلوفاكيا موريشيوس فرنسا ألبانيا

جنوب إفريقيا منغوليا أملانيا األرجنتني*

إسبانيا املغرب هونغ كونغ أسرتاليا

سرييالنكا ميامنار هنغاريا النمسا

السودان ناميبيا  الهند البحرين

السويد هولندا إندونيسيا   بنغالديش

سويرسا نيوزيلندا إيران بلجيكا

سوريا الرنويج إيرلندا البوسنة والهرسك

تايالند باكستان إيطاليا بروناي

تركيا بابوا غينيا اليابان كمبوديا

تركمنستان الفلبني األردن كندا

اإلمارات العربية املتحدة بولندا كازاخستان الصني

اململكة املتحدة قطر كوريا تشييل

الواليات املتحدة األمريكية* رومانيا الكويت كرواتيا

أوزبكستان روسيا جمهورية قرغيزستان  جمهورية التشيك

فيتنام سان مارينو الوس الدمنارك

فنزويال السعودية لبنان مرص

زميبابوي سيشيل لوكسمبورغ فيجي

سنغافورة مالطا فنلندا

اتفاقية محدودة *

يف حالة تايوان )فهي ممثلة مبكتب تايبيه االقتصادي والثقايف يف ماليزيا(، يتم إعطاء اإلعفاء من االزدواج الرضيبي مبوجب مرسوم اإلعفاء من رضيبة الدخل التايل:

)P.U.)A( 201 )1998(  •

)P.U.)A( 202 )1998(  •

  lhdn_int@hasil.gov.my  أو الربيد اإللكرتوين www.hasil.gov.my  ملزيد من املعلومات والتفاصيل عن الرضائب يرجى زيارة
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IV
الفصل  

الدخول والعمل يف ماليزيا
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جواز السفر أو وثيقة السفر   1.1

متطلبات التأشرية   1.2

متطلبات الترصيح   1.3
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IV  الفصل

الدخول والعمل يف ماليزيا
ترحب ماليزيا بزوارها من رجال األعامل والعامل الوافدين، حيث يساهمون 

بشكل فّعال يف اقتصاد البالد ويرثون تكوينها متعدد الثقافات. ميكن تقديم 

مجموعة متنوعة من التأشريات وتصاريح السفر لكل من اإلقامة القصرية والوظيفة 

الطويلة، اعتامًدا عىل االحتياجات والظروف املحددة. مجتمع الوافدين يف ماليزيا 

مجتمع نابض بالحياة، يساهم يف املجتمع املتنوع والشامل يف البالد.

متطلبات الدخول إىل ماليزيا   .1

1.1  جواز السفر أو وثيقة السفر

يجب أن يحمل جميع األشخاص القادمني إىل ماليزيا جوازات سفر سارية املفعول 

أو وثائق سفر معرتف بها دولياً سارية املفعول للسفر إىل ماليزيا. يجب أن تكون 

هذه الوثائق صالحة ملدة ستة أشهر عىل األقل من تاريخ دخول ماليزيا. 

بالنسبة لألشخاص الذين ميتلكون جوازات سفر ال تعرتف بها ماليزيا، يجب عليهم أن 

يتقّدموا لوثيقة بدل جواز السفر إضافة لتأشرية صادرة من مكتب متثيل ماليزيا يف الخارج. 

ميكن التقديم عىل طلبات التأشريات يف أقرب مكتب متثيل ماليزيا يف الدول املعنية. 

1.2  متطلبات التأشرية

التأشرية هي ختم يوضع عىل جواز سفر أو وثيقة سفر معتمدة لألجانب، يوضح أن 

حامل الجواز قد قدم طلب ترصيح لدخول ماليزيا ومنح مبوجبه هذا الترصيح.

يجب أن يتقدم املواطنون األجانب الذين يحتاجون تأشرية دخول ملاليزيا بطلب تأشرية 

وأن يحصلوا عىل التأشرية مسبقاً من مكتب متثيل ماليزي يف الخارج قبل دخول ماليزيا. 

يجب عىل مواطني الدول التالية الحصول عىل تأشرية للدخول إىل ماليزيا:

• الهند • أفغانستان *

• ساحل العاج • أنغوال

• كوسوفو • بنغالديش

• ليبرييا • بوتان

• مايل • بوركينا فاسو

• موزمبيق • بوروندي

• ميامنار • الكامريون

• نيبال • جمهورية أفريقيا الوسطى

• نيجرييا • جمهورية الصني الشعبية

• النيجر • كولومبيا

• باكستان • جمهورية الكونغو الدميقراطية

• رواندا • جمهورية الكونغو

• رصبيا • ساحل العاج

• الجبل األسود • جيبويت

• سرييالنكا • غينيا االستوائية

• األمم املتحدة )جواز املرور( • إريرتيا

• الصحراء الغربية • إثيوبيا

• شهادة الهوية • غانا

• عنوان الرحلة  • غينيا بيساو

• منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 
)شهادة الهوية أو وثيقة الهوية(

يجب عىل مواطني إرسائيل وكوريا الشاملية، الحصول عىل 

ترصيح مسبق من وزارة الداخلية املاليزية. 

يسمح ملواطني الدول األخرى غري املذكورة أعاله )باستثناء إرسائيل وكوريا 

الشاملية( دخول ماليزيا دون تأشرية فقًط للزيارات االجتامعية ولألعامل. 

مالحظة:

* تأشرية مبرجع، تعني لزوم الحصول عىل موافقة دائرة الهجرة املاليزية.

متطلبات الترصيح   1.3

ماعدا طلب الدخول ألغراض الزيارات االجتامعية أو التجارية، يجب 

التقدم بطلب تصاريح الزيارة قبل الوصول إىل ماليزيا.

الترصيح هو ختم يوضع عىل جواز السفر يشكل إذناً باإلقامة لفرتة 

معتمدة. يجب أن يحصل األجانب الذين يزورون ماليزيا عىل ترصيح 

عند نقطة الدخول، مام يسمح لهم باإلقامة املؤقتة يف ماليزيا.

يجب أن يكون لجميع هذه الطلبات كفاالت يف ماليزيا، حيث يوافق الكفالء عىل 

تحّمل مسؤولية االهتامم بالزوار وترحيل الزوار من ماليزيا إذا لزم األمر. 

تعطى التصاريح للزوار األجانب عند وصولهم حسب ما ييل:

ترصيح زيارة )اجتامعية( ملدة قصرية  1.3.1

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

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

املستثمرين أو رجال األعامل الذي يدخلون ماليزيا الستكشاف   •
فرص تجارية، واستثامرية، أو تأسيس مؤسسات صناعية.

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

ماليك العقارات الذين يدخلون للتفاوض عىل بيع عقاراتهم أو تأجريها.  •

الصحفيني األجانب أو املراسلني من وكاالت اإلعالم لتغطية حدث يف   •
ماليزيا )يجب الحصول عىل موافقة وزارة الداخلية املاليزية(.

املشاركني يف املناسبات الرياضية.  •

الطالب الذين يقدمون امتحانات يف جامعة محلية أو القادمة ضمن بعثات النوايا الحسنة.   •

الزائرين الذين يدخلون ألغراض أخرى غري املذكورة أعاله   •
وكام هو معتمد من قبل املدير العام للهجرة.

ال ميكن استخدام هذه التصاريح لغرض التوظيف أو اإلرشاف 

عىل تنصيب آالت جديدة أو إنشاء مصنع.
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ترصيح زيارة )اجتامعية( ملدة طويلة  1.3.2

ميكن إصدار ترصيح زيارة اجتامعية لفرتة طويلة ألجنبي للسامح له باإلقامة 

املؤقتة يف ماليزيا مبوجب أصناف محددة كأزواج املاليزيني أو أوالدهم. ميكن 

متديد الزيارة استناداً عىل أهلية الزائرين وبناء عىل إمتام رشوط محددة.   

يسمح لزوجات املاليزيني أو أزواجهم األجانب الذين يحملون ترصيح زيارة اجتامعية طويلة 

األمد بأن ينخرطوا بأي شكل من أشكال العمل املدفوع، أو أي عمل تجاري، أو مزاولة مهنة، دون 

تحويل حالة ترصيح زيارتهم االجتامعية إىل ترصيح عمل أو ترصيح زيارة )وظيفة مؤقتة(، لكن 

برشط الحصول عىل إذن من إدارة الهجرة يف ماليزيا، سيتم اعتامد إذن العمل بعد املوافقة.

ترصيح زيارة )وظيفة مؤقتة(  1.3.3

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب الذين يدخلون البالد ملزاولة وظيفة ملدة أقل من 24 شهراً.

ترصيح العمل   1.3.4

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب الذين يدخلون البلد ملزاولة وظيفة 

مدتها سنتان كحد أدىن.  يتم إصدار ترصيح العمل بعد حصول الطلب 

عىل املوافقة لوظيفة الوافد من السلطات الرسمية املختصة.

)PVP( ترصيح زيارة مهنية  1.3.5

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

مُينح ترصيح الزيارة االحرتافية )PVP( للوافدين الذين يرغبون يف العمل والقيام بعمل خاص 

)احرتايف( لفرتة قصرية يف ماليزيا، مع دفع رواتبهم من قبل أرباب العمل يف الخارج. يتم منح هذا 

الترصيح أيًضا للطالب أو العامل األجانب الذين يرغبون يف الخضوع للتدريب العميل يف ماليزيا.

ال يجوز أن تتجاوز مدة هذا الترصيح 12 شهرًا.

فئات األجانب املؤهلني هي:

نقل الخربة

البحث

التدريب الخ.

esd.imi.gov.my

•

•

•

•

املهنيون/ املتطوعون

األشخاص الذين يدخلون 
البالد لتصوير أفالم أو 

التمثيل، واألشخاص الذين 
يدخلون للرتويج أللبومات 

أو منتجات جديدة... الخ
 epuspal.kkmm.gov.my

•

•

الفنانون

واألشخاص الذين يدخلون 

ألغراض دينية 

قسم التأشريات والترصيحات، 

دائرة الهجرة يف بوتراجايا

•

•

البعثات التبشريية )اإلسالمية أو ديانات أخرى(

تختلف صالحية الترصيح لكنها ال تتجاوز 12 شهراً يف كل مرة.

يجب تقديم الطلب من قبل الوكالة املعنية. 

 )Dependant Pass( ترصيح املعتمدين عىل املعيل  1.3.6

هذا التسهيل متاح لعائالت املسؤولني الوافدين. يتم إصدار هذا الترصيح 

لزوجة حاميل ترصيح العمل وأطفالهم القانونيني تحت سن 18 عاًما 

)أوالد النسب، أبناء الزوج أو الزوجة، أبناء التبني املعتمد(. 

يتم إصدار ترصيح الزيارة االجتامعية )طويل األجل( ألطفال حاميل ترصيح العمل 

فوق سن 18 عاًما )أوالد النسب، أبناء الزوج أو الزوجة، أبناء التبني املعتمد( 

إضافة لألبوين، وأبوي الزوج أو الزوجة، ولألزواج املعتمدين قانونًا.

ميكن التقدم بطلب هذا الترصيح جنبًا إىل جنب مع طلب 

ترصيح العمل أو بعد إصدار ترصيح العمل.  

يُقدم ترصيح الزيارة )التوظيف املؤقت( لحاميل ترصيح العمل كخادمة أجنبية.

ترصيح الطالب  1.3.7

يتم إصدار هذا الترصيح لألجانب الذين يرغبون بالدراسة يف ماليزيا يف أي مؤسسة 

تعليمية تقدم دورات تعتمدها وزارة التعليم العايل املاليزية أو وزارة الرتبية 

املاليزية وتم اعتامد قبول الطالب األجانب من قبل وزارة الداخلية املاليزية.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة: 

.educationmalaysia.gov.my

 

توظيف الوافدين   .2

ترغب الحكومة املاليزية بأن يتم تدريب وتوظيف املواطنني املاليزيني يف جميع مستويات 

الوظائف. لذلك، 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 نقص يف املواطنني املاليزيني املدربني، يسمح 

للرشكات بإحضار موظفني وافدين من خالل “الوظائف الرئيسية” أو “ الوظائف الفصلية”. 

الوظائف الرئيسية هي الوظائف التي يتم إشغالها بشكل دائم من قبل أجانب بينام 

الوظائف الفصلية هي الوظائف التي يتم إشغالها ضمن فرتة زمنية محددة.

أنواع وظائف الوافدين   2.1

الوافدون هم األجانب املؤهلون إلِشغال الوظائف التالية: 

الوظائف الرئيسية  2.1.1

هذه وظائف إدارية عالية املستوى للرشكات الخاصة اململوكة ألجانب وللرشكات 

العاملة يف ماليزيا. الوظائف الرئيسية مهمة للرشكات لحامية مصالحها واستثامراتها. 

يكون الوافدون مسؤولني عن تحديد سياسات الرشكة لتحقيق أهدافها وغاياتها. 

الوظائف الفصلية  2.1.2

املناصب التنفيذية  .a

هي وظائف مهنية وإدارية ذات مستوى متوسط. تتطلب الوظيفة مؤهالت 

مهنية وخربة عملية ومهارات وخربة متعلقة بالوظائف املعنية.  يكون الوافدون 

مسؤولني عن تنفيذ سياسات الرشكة واإلرشاف عىل املوظفني.

املناصب غري التنفيذية  .b

هذه املناصب مخصصة ألداء الوظائف التقنية التي تتطلب مهارات عملية أو تقنية وخربة.

إرشادات لتوظيف الوافدين  2.2

هنالك مرحلتان لتوظيف الوافدين: 

يتم تحديد الطلب املقدم لشغل وظيفة وافد من قبل السلطات  	
املعنية املختصة حسب طبيعة العمل التجاري.

عند املوافقة عىل وظائف الوافدين من قبل الجهات املعنية، يجب عىل   
الرشكة أن تقدم طلباً إىل دائرة الهجرة العتامد ترصيح العمل. 

الرشكات التي تزاول أنشطة تصنيع وأنشطة بحث وتطوير ومخابر اختبار األجهزة   .a

الطبية وتتقدم بحوافز رضيبية ضمن اختصاصات هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

تكون الرشكات التي تزاول أنشطة صناعية وأنشطة بحث وتطوير ومخابر اختبار األجهزة 

الطبية وتتقدم بحوافز رضيبية ضمن اختصاصات هيئة تطوير االستثامر املاليزية، 

تكون مؤهلة لالعتبار لوظائف الوافدين بحد أدىن لرأس املال املدفوع كام ييل: 
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الرشكة اململوكة ملاليزيني بنسبة %100: 250,000 رينغت ماليزيًا  •

الرشكات اململوكة بشكل مشرتك ألجانب وماليزيني: 350,000 رينغت ماليزيًا  •

الرشكة اململوكة ألجانب بنسبة %100: 500,000 رينغت ماليزيًا  •

ستخضع املوافقة عىل املناصب الرئيسية لرشط أن تكون الرشكة مسجلة يف ماليزيا 

ويجب أن تودع رأساملها املدفوع األجنبي بقيمة 1,000,000 رينغت ماليزيًا. إال أن 

عدد املناصب الرئيسية ال ميكن ربطه مبارشة برأس املال األجنبي املدفوع.

ستخضع املوافقة عىل املناصب الفصلية للرشوط التالية:

راتب أسايس بحد أدىن 5000 رينغت ماليزيًا؛ 	

الحد األدىن للمؤهل األكادميي والخربة.  

متطلبات املؤهل األكادميي

رشكة التصنيع:

شهادة جامعية بخربة 3 سنوات كحد أدىن يف مجال الوظيفة؛ و/أو  -

دبلوم وخربة 5 سنوات كحد أدىن يف مجال الوظيفة؛ و/أو  -

شهادة فنية وخربة 10 سنوات كحد أدىن؛ يف مجال الوظيفة أو   -

مؤهالت أكادميية/ خربة مقرتحة من قبل الرشكة أيهام أعىل. 

رشكة البحث والتطوير املتعاقدة، ورشكة البحث والتطوير، ورشكة البحث والتطوير الداخلية:

درجة علمية وخربة 3 سنوات كحد أدىن يف مجال الوظيفة؛ و/أو  -

شهادة دبلوم متوسط وخربة 5 سنوات كحد أدىن؛ يف مجال الوظيفة أو   -

مؤهالت أكادميية/ خربة مقرتحة من قبل الرشكة أيهام أعىل.

سيتم اعتبار عدد مناصب الوافدين حسب جدارة كل حالة. لكن ستخضع رشكات البحث 

والتطوير التعاقدية، ورشكات البحث والتطوير، ورشكات البحث والتطوير الداخلية اململوكة 

بأكملها أو غالبيتها لألجانب، ستخضع لنسبة توظيف وافدين %50 كحد أقىص من إجاميل 

عدد املوظفني أي بنسبة موظف واحد أجنبي مقابل موظف واحد ماليزي من موظفي 

البحث والتطوير. ميكن أن تكون فرتة الوظيفة الفصلية محددة ملدة 5 سنوات كحد أقىص.

يجب تقديم الطلبات لهيئة تطوير االستثامر املاليزية.

 )RDCs( ورشكات التطوير اإلقليمية )OHQs( املقرات التشغيلية  .b

ومراكز الرشاء الدولية )IPCs( واملراكز الرئيسية

ميكن النظر إىل الطلبات لوظائف الوافدين للمقرات التشغيلية ورشكات التطوير 

اإلقليمية ومراكز الرشاء الدولية واملراكز الرئيسية اعتامداً عىل املعايري املبينة أدناه: 

ميكن النظر يف طلبات املقرات التشغيلية ورشكات التطوير اإلقليمية ومراكز  	
الرشاء الدولية برأس مال مدفوع 500,000 رينغت ماليزيًا عىل األقل؛

ميكن النظر يف طلبات املراكز الرئيسية برأس مال مدفوع   
مقداره 2.5 مليون رينغت ماليزيًا عىل األقل؛

سيتم النظر يف وظائف الوافدين استناداً إىل متطلبات الرشكة، 

ومدة فرتة الوظائف ملدة 5 سنوات كحد أقىص.

تخضع موافقة وظائف الوافدين للمقرات التشغيلية ورشكات التطوير 

اإلقليمية ومراكز الرشاء الدولية واملراكز الرئيسية

حد أدىن للراتب األسايس مقداره 5000 رينغت ماليزيًا عىل األقل لوظائف الوافدين. 	

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

بالنسبة لرشكات املقرات التشغيلية ورشكات التطوير اإلقليمية   
ومراكز الرشاء الدولية ميكن النظر إليها كوظائف رئيسية مبا يخضع 

لرأس مال مدفوع مقداره 500,000 رينغت ماليزيًا.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

)ROs( املكتب اإلقليمي / )REs( املؤسسات اإلقليمية  .c

ميكن النظر يف الطلبات الخاصة بوظائف الوافدين )املناصب الفصلية( الخاصة بـ 

املؤسسات اإلقليمية )REs( / املكتب اإلقليمي )ROs( بناًء عىل املعايري التالية:

حد أدىن لنفقات التشغيل ال يقل عن 300،000 رينغت ماليزيًا سنويًا. 	

راتب أسايس ال يقل عن 5000 رينغت ماليزيًا لوظائف الوافدين. 	

ومع ذلك، عند املوافقة، سيتم فرض نفقات التشغيل والراتب األسايس عىل النحو 

)ROs( املكتب اإلقليمي / )REs( الذي تقرتحه املؤسسات اإلقليمية

سيتم النظر يف عدد الوظائف الفصلية عىل أساس مزايا كل حالة. تتامىش مدة 

 )REs( املوافقة عىل الوظيفة الفصلية مع مدة املوافقة عىل املؤسسات اإلقليمية

/ املكتب اإلقليمي )ROs( التي متنحها هيئة تطوير االستثامر املاليزية. 

 )REs( يجب تقديم الطلبات ملناصب الوافدين يف املؤسسات اإلقليمية

/ املكتب اإلقليمي )ROs(إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية 

الزراعة - مبا يف ذلك البستنة وزراعة األزهار  .d

يجب تقديم طلبات الحصول عىل وظائف الوافدين لرشكات جديدة 

)بدون حوافز( والرشكات العاملة يف مصايد األسامك والرثوة الحيوانية 

والصناعات الزراعية إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

ستخضع املوافقة عىل وظائف الوافدين إىل ضوابط ورشوط 

مامثلة منصوص عليها يف قطاع التصنيع.

التقديم لوظائف الوافدين   .3

يجب تقديم جميع الطلبات الخاصة بوظائف الوافدين من الرشكات الجديدة والقامئة 

)مبا يف ذلك تلك الرشكات غري املنخرطة يف التوسع أو تنويع االستثامر( يف قطاعات التصنيع 

والخدمات ذات العالقة إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية. ويشمل هذا الرشكات التي 

يلزمها الحصول عىل تراخيص صناعية إضافة إىل الرشكات املعفية من الرتاخيص الصناعية.

اعتباًرا من 1 كانون الثاين 2021، يتعني عىل أصحاب العمل الذين ينوون توظيف الوافدين، 

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة ملدة ال تقل عن 30 يوًما عىل بوابة MYFutureJobs الواقعة تحت 

إرشاف وزارة املوارد البرشية، قبل التقدم لوظائف الوافدين إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية.

 MyFutureJobs بوابة  3.1

لضامن إعطاء املاليزيني األولوية يف التوظيف من قبل القطاعني الخاص والعام، أعلنت وزارة 

املوارد البرشية )MOHR( عن مبادرات جديدة بناًء عىل قرار مجلس الوزراء يف 4 حزيران 2020، 

حيث يُطلب منهم اإلعالن عن كل وظيفة شاغرة عرب MyFutureJobs بحد أدىن 30 يوًما.

نظرا ألهمية االستثامر األجنبي يف الدولة، يُسمح باإلعفاءات 

من اإلعالن عن الوظائف الشاغرة للفئات التالية:

الوظائف املهمة  .a

بالنسبة ملناصب )C-Suite & Key Posts( أو الوافدين الذين 

يبلغ دخلهم الشهري 15000 رينغت ماليزيًا وما فوق.

)ROs( املكتب اإلقليمي / )REs( املؤسسات اإلقليمية  .b

للمؤسسات اإلقليمية / املكتب اإلقليم التابع للمنظامت / الرشكات األجنبية يف قطاعي 

التصنيع والخدمات التي تم تأسيسها يف ماليزيا للقيام بأنشطة تابعة ملقر إدارة الرشكة 

/ املنظمة.  ال تشارك املؤسسات اإلقليمية / املكتب اإلقليمي    يف أي أنشطة تجارية. 
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بالنسبة للمؤسسات اإلقليمية / املكتب اإلقليمي التشغييل، ال يشرتط عىل الرشكة أن تكون 

مسجلة مبوجب قانون الرشكات لعام 1965. يجب أن يرفق خطاب املوافقة / التأكيد 

من هيئة تطوير االستثامر املاليزية مع طلبات توظيف الوافدين ضمن هذه الفئة.

املستثمرون / املساهمون / املُماّلك  .c

املستثمرون هم أفراد يستثمرون األموال يف ماليزيا لتحقيق عوائد عىل 

االستثامرات ويشاركون بشكل مبارش يف عمليات الرشكة.

ويف الوقت نفسه، يجب أن ميتلك املساهمون ما ال يقل عن ٪30 من األسهم 

ويتم تعيينهم مديرين للرشكة و / أو يشغلون مناصب مهمة يف الرشكة.

نقل موظفي الرشكات للتدريب/ التدريب من خالل   .d

عمل مؤقت / االتفاقيات التجارية

يتم تعيني الوافدين من قبل الرشكة األم للعمل يف فرع رشكة يف ماليزيا 

أو يف مجموعة رشكات لغرض التدريب أو مشاركة املعرفة / الخربة بني 

الرشكات، ولتلبية احتياجات الرشكة من القوى العاملة.

املنظامت الدولية  .e

يجوز للمنظامت الخاضعة لقانون املنظامت الدولية )االمتيازات والحصانات( 

)القانون 485(، يجوز لهم تعيني موظفني أجانب من مواطنني أجانب.

ال يتم استبعاد املناصب الشاغرة للوظائف ذات املهارات املتخصصة تلقائيًا من اإلعالن عىل موقع 

MYFutureJobs. تشمل الوظائف املاهرة املتخصصة مهارات محددة وفريدة من نوعها باإلضافة 

إىل الكفاءات اإلسرتاتيجية لتنفيذ املهام التي تحددها الرشكة. يجوز للرشكة التقدم بطلب ملنظمة 

.MYFutureJobs للنظر يف إعفائها من اإلعالن عىل بوابة )SOCSO( الضامن االجتامعي

يجب عىل الرشكة إكامل منوذج PDKK )الوافدين املهرة املتخصصني( عرب موقع 

 PDKK وتقديم تربير مفصل يف منوذج الطلب  bit.ly/PDKKPERKESO

سبب استحقاق هذه املناصب املتخصصة للمهارات ملثل هذه اإلعفاءات.

سيتم إعفاء الرشكة من اإلعالن عىل موقع MYFutureJobs إذا تم قبول الوظيفة لإلعفاء 

من قبل منظمة الضامن االجتامعي SOCSO. إذا تبني أن الوظيفة الشاغرة ليست وظيفة 

متخصصة، فيجب عىل الرشكة اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة يف موقع MYFutureJobs ملدة 

ال تقل عن 30 يوًما وإجراء عملية املقابلة للحصول عىل املواهب املحلية. بالنسبة للوظائف 

ذات املهارات املتخصصة، سيتم إرسال إشعار حالة اإلعفاء إىل الرشكة عرب الربيد اإللكرتوين.

عند وجود أي استفسارات تتعلق بـ MYFutureJobs، يرجى االتصال 

مبركز خدمات العمالء يف SOCSO عىل األرقام التالية: 

papd@perkeso.gov.my 8091-8000/03-22-300-1 5300 أو من خالل الربيد اإللكرتوين

توظيف العاّمل األجانب   .4

ميكن توظيف عدد محدود من العامل األجانب يف ماليزيا يف القطاعات التالية: التصنيع 

واإلنشاءات والتشجري والزراعة والتعدين واملحاجر )قص الحجارة( والخدمات واملساعدة املنزلية.

بالنسبة لقطاع الخدمات، يقترص توظيف العامل األجانب عىل ستة قطاعات 

فرعية فقط: )املطعم، وخدمات التنظيف، ومناولة البضائع، ومساعد يف نادي 

الغولف )للذكور فقط(، وتجارة الجملة / التجزئة، وفندق / جزيرة منتجع(.

تعتمد املوافقة عىل مزايا كل حالة، وتخضع لرشوط يتم تحديدها من وقت 

آلخر. سيتم النظر يف طلبات توظيف العامل األجانب عندما تفشل الجهود 

املبذولة للعثور عىل موظفني مواطنني ومحليني ومؤهلني ومقيمني دامئني.

تُفرض رضيبة سنوية عىل العامل األجانب عىل النحو التايل:

الرضيبة السنوية 

)ساراواك / صباح( 

رينغت ماليزيًا

الرضيبة السنوية )شبه 

الجزيرة( رينغت ماليزيًا

القطاعات املعتمدة

1,010 1,850 التصنيع

1,010 1,850 اإلنشاءات

590 640 التشجري

410 640 الزراعي

1,490 1,850 التعدين واملحاجر

1,490 1,850 الخدمات

1,010 1,850 خدمات )منتجعات الجزر(

410 410 املساعد املنزيل

يجب تقديم جميع طلبات العامل األجانب إىل مركز الخدمة املوحد 

)One Stop Centre(، يف وزارة الداخلية، باستثناء طلبات مساعدي 

املنازل األجانب، فيجب تقدميها إىل دائرة الهجرة املاليزية.

ملزيد من املعلومات حول توظيف العاّمل األجانب، يرجى زيارة موقع وزارة 

.www.moha.gov.myالداخلية اإللكرتوين عىل العنوان التايل

 

مالحظة: املعلومات الواردة أعاله مخصصة فقط كدليل عام ملساعدة مجتمع 

رجال األعامل يف تحديد املعلومات املتاحة للعامة والتعرف عىل املعلومات العامة. 

ومع ذلك، يف ضوء طبيعة التطور الرسيع لكوفيد COVID-19 واستجابات 

السياسة املتعلقة، قد تغري األحداث هذه املعلومات الواردة أعاله. يرجى طلب 

التأكيد، ويرجى الرجوع أيًضا إىل املوقع للحصول عىل مزيد من التوضيح. 

www.imi.gov.my
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V  الفصل

توظيف مخزون املهارات 
لديك يف ماليزيا 

توفر ماليزيا للمستثمرين املحتملني يًدا عاملة مجتهدة، ومنضبطة، ومثقفة، ومدربة. 

عند دخولهم سوق العمل، يكون الشباب املاليزيون قد خضعوا لـ 11 عاماً من الدراسة، 

أي حتى مستوى التعليم الثانوي، ولذا يكون من السهل تدريبهم عىل مهارات جديدة. 

إضافة إىل ذلك، فإن %27 من اليد العاملة يحملون شهادة التعليم ملا بعد الثانوية.  

من أجل تلبية الطلب املتزايد يف قطاع الصناعة عىل العاملني املدربني فنياً، فقد 

اتخذت الحكومة املاليزية تدابري لزيادة عدد املهندسني والفنيني والعامل املاهرين. 

وتم الرتكيز عىل التعليم والتدريب املهني والفني )TVET( يف الصناعات التي 

ُمنحت منصات خاصة للتنسيق مع مزودي التعليم والتدريب املهني والفني، 

حرًصا عىل ضامن تلبية الخريجني الجدد ملتطلبات الصناعة والسوق.  

إضافة إىل متتع ماليزيا بسوق عمل حرة ومنافسة، حيث تكون عالقة العامل مع صاحب العمل 

ودية ومتجانسة. تراجع الحكومة بشكل دائم 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 إنتاجية العامل مرتفعة 

نسبياً مقارنًة بالدول الصناعية. تتوفر العديد من الربامج واملبادرات التسهيلية لتحسني 

اإلنتاجية مبا يف ذلك أنظمة األجر املرتبط باإلنتاجية واألمتتة والتدريب عىل املهارات.

تطوير اليد العاملة  .1

يدير قسم اليد العاملة يف وزارة املوارد البرشية حالياً 32 معهد تدريب للمهارات وهي 

 ،)ADTEC( و8 مراكز للتدريب والتكنولوجيا املتطورة ،)ITIs( 23 معهد تدريب صناعي

واملعهد الفني الياباين املاليزي )JMTI(. توفر معاهد التدريب الصناعي برامج تدريب 

عىل املهارات الصناعية للمستويات األساسية واملتوسطة واملتقدمة ملا قبل التوظيف أو 

لدخول الوظيفة. ويتم تقديم الربامج يف 5 مجاالت هي امليكانيك والكهرباء واإللكرتون، 

والطباعة، وتكنولوجيا البناء، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتكنولوجيا غري 

املعدنية. إضافة إىل ذلك، تنفذ الوزارة برامج لرفع مهارات اليد العاملة الحالية إضافة 

  .)CIAST( اىل تدريب املدربني برعاية مركز تدريب املدربني واملهارات املتقدمة

تسهيالت التدريب يف املهارات الصناعية  1.1

تجّهز الكليات املهنية واملعاهد الفنية ومؤسسات العلوم متعددة التقنيات والتدريب 

الصناعي يف ماليزيا، تجهز الشباب للتوظيف يف العديد من املهن الصناعية. يف حني 

أن معظم هذه املعاهد تدار من قبل املؤسسات الحكومية، فإن العديد من املبادرات 

الخاصة تكّمل جهود الحكومة يف إيجاد العامل املهرة الذين تحتاجهم الصناعة. 

إضافة لقسم اليد العاملة يف وزارة املوارد البرشية، فإن املؤسسات 

الحكومية الرئيسية املشرتكة يف هذا التدريب هي:

وزارة التعليم: وهي تدير أكرث من 85 كلية مهنية تقدم دورات تقنية ومهنية.   •
ميكن لخريجي املدارس الفنية البحث عن عمل يف مستوى مبتدئ أو متابعة 

تعليمهم الثانوي مبستوى الدبلوم يف العلوم متعددة التقنيات 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 22 مركز وطنيًا لتدريب 

املهارات للشباب واملركز الوطنية العليا لتدريب املهارات للشباب. كام 

تقدم أيضاً برامج الدورات قصرية األجل وبرامج تطوير املهارات.

مجلس أمانة الشعب )MARA(، أو مجلس األمانة للسكان األصليني تحت   •
إرشاف وزارة التنمية الريفية واإلقليمية. ويدير املجلس أكرث من 230 

مركزاً للتدريب عىل املهارات يف جميع أرجاء البالد وتقدم هذه املراكز 

برامج مهنية عىل املستويات األساسية واملتوسطة واملتقدمة. 

تحضري املواهب حسب احتياجات الصناعة

تواصل هيئة تطوير االستثامر املاليزية تعزيز الرشاكات بني األوساط األكادميية املحلية، 

واملؤسسات التقنية واملهنية، وكذلك قادة الصناعة عىل أساس إقليمي، لتطوير الخريجني 

الجاهزين للصناعة. يهدف ذلك لضامن توفري املواهب املاهرة املجهزة باملعرفة يف 

.Industry 4.0 الصناعات املناسبة لتلبية احتياجات مشهد الصناعة الناشئ

كجزء من مبادرة خط املواهب، أطلقت هيئة تطوير االستثامر املاليزية بعض املبادرات:

)Manufactship( برنامج التدريب عىل التصنيع 	

بالتعاون مع وزارة التعليم العايل، سيتمكن املصنعون ورشكات الخدمات من اختيار الربامج 

التي تقدمها وزارة التعليم العايل حاليًا، مثل برنامج التدريب املنظم )SIP(، والتعلم 

القائم عىل العمل )WBL(، وبرنامج 2u2i )سنتان يف الجامعة وسنتان يف الصناعة(.

كجزء من هذا الجهد، ستساعد وزارة التعليم العايل الرشكات عىل تطوير إطار تدريب داخيل 

يتم دمجه يف بيئة عمل الرشكة حتى يتم تعيني الطالب املتدربني بنجاح للتدريب الداخيل.

برنامج تيسري واحد لواحد 	

كام توفر هيئة تطوير االستثامر املاليزية تسهيالت شاملة يف توفري مستويات عالية من 

املواهب املحلية للصناعة من خالل تسهيل برامج التدريب الداخيل. ستوفر الربامج 

فرصة التعلم التجريبي للطالب. عند االنتهاء من برامج التدريب الداخيل، تأمل 

هيئة تطوير االستثامر املاليزية أن يتم منح الطالب وظائف دامئة يف رشكاتهم.

برنامج التدريب املهني لهيئة تطوير االستثامر املاليزية  	

من خالل الدعم السيايس واإلرادة لدفع التعليم والتدريب املهني والفني كربنامج مؤثر يغري 

قواعد اللعبة، أسهمت هيئة تطوير االستثامر املاليزية بدور حيوي يف إبراز األجندة الوطنية 

للتعليم والتدريب املهني والفني. إحدى هذه املبادرات هي برنامج التدريب املهني لهيئة تطوير 

االستثامر املاليزية، وهو تعاون بني الهيئة واتحاد املصنعني املاليزيني )FMM( ووزارة التعليم.

يهدف برنامج التدريب املهني إىل معالجة النقص يف املهارات الفنية التي أشار 

إليها أعضاء اتحاد املصنعني املاليزيني. الربنامج عبارة عن جهد رسيع املسار 

لتطوير العامل املهنيني املهرة الذين ميكن استيعابهم مبارشة يف الصناعة.

ميّكن الربنامج الطالب من الخضوع ملدة 6 أشهر من الدراسة األكادميية تليها 6 

أشهر أخرى من التدريب الصناعي لكل سنة من برنامج السنتني. سيتم تدريب 

الطالب حتى املستوى الثاين أو الثالث من شهادة املهارات املاليزية )MSC( من 

خالل الدورات التي تجريها الكليات املهنية تحت إرشاف وزارة التعليم.

برنامج تدريب املدربني 	

شارك ما مجموعه 23 مدربًا رئيسيًا من سبع مؤسسات للتعليم والتدريب املهني والفني 

املوجودة يف والية جوهور يف الربنامج املكثف، حيث تدرب هؤالء املدربون عىل استخدام 

 CAD /و )NX Unigraphics )UG أحدث اآلالت الدقيقة والربامج التقنية، مثل تطبيقات

CAM. كانت مؤسسات التعليم والتدريب املهني والفني السبع املشاركة عىل النحو التايل:

)PUSPATRI( مركز تطوير املهارات يف جوهور •

)PIS( بوليتكنك إبراهيم سلطان •

)ILP Pasir Gudang( معهد التدريب الصناعي •

)ILP Ledang( معهد التدريب الصناعي •

)IKTBN Pagoh( املعهد الوطني العايل ملهارات الشباب •

MARA، )IKM( Johor Bahru معهد املهارات ملجلس األمانة للسكان األصليني •

Batu Pahat )ADTEC(مركز تدريب التكنولوجيا املتطورة •

52 توظيف مخزون املهارات لديك يف ماليزيا 



يتم عقد سلسلة من “ورش العمل املتتالية” بعد برنامج تدريب املدرب، مام 

يؤدي إىل “تأثري مضاعف”، وميّكن املدربني من نقل املعرفة التقنية الجديدة 

إىل مدربني آخرين. سيؤدي ذلك إىل تقليل فجوة املهارات، ودفع الصناعة إىل 

األمام يف مجاالت التكنولوجيا املتطورة مثل األجهزة الطبية والفضاء.

)HRD Corp( مؤسسة تنمية املوارد البرشية  1.2

مؤسسة تنمية املوارد البرشية )HRD Corp(، هي وكالة تخضع لسلطة وزارة املوارد 

البرشية، مبوجب قانون Pembangunan Sumber Manusia Berhad لعام 2001، 

وهي مسؤولة عن قيادة تطلعات تنمية املواهب يف ماليزيا من خالل تحصيل الرسوم 

من أصحاب العمل ومتويل برامج التدريب والتطوير لليد العاملة املاليزية.

يف السنوات األخرية، طورت املؤسسة مهمتها لتشمل أيًضا قيادة التوظيف 

والتدريب الصناعي، والتدريب املهني واالستشارات، وتطوير فرص مدرة للدخل 

للامليزيني من مجموعة متنوعة من املهارات والخلفيات والقدرات.

 Pembangunan قانون تطوير املوارد البرشية بريهاد
Sumber Manusia Berhad لعام 2001

قانون تطوير املوارد البرشية بريهاد Pembangunan Sumber Manusia لعام 

2001 )القانون 612( هو القانون الذي يحكم دور مؤسسة تنمية املوارد البرشية، 

ومسؤوليتها، ووظيفتها، وسلطتها. يحدد القانون األحكام الخاصة بفرض وجمع رضيبة 

تنمية املوارد البرشية ألغراض متويل تدريب املوظفني والتالميذ واملتدربني وتطويرهم؛ 

إضافة إلنشاء وإدارة الصندوق من قبل املؤسسة؛ وجميع األمور األخرى املتعلقة.

يتعني عىل كل صاحب عمل مشمول بالجدول األول من القانون أن يدفع 

رضيبة تنمية املوارد البرشية ملوظفيه مبعدل ٪1 من أجورهم الشهرية.

املعايري املؤهلة لتسجيل صاحب العمل  	

صاحب العمل الذي يعمل لديه 

10 عامل ماليزيني وأكرث.

الفئة اإلجبارية 

)%1 رضيبة(

أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 

5 إىل 9 عامل ماليزيني 

الفئة االختيارية 

)%0.5 رضيبة(

اعتباًرا من 1 أذار 2021، تم توسيع القانون ليشمل املزيد من القطاعات والقطاعات الفرعية. 

 .www.hrdcorp.gov.my  ميكن االطالع عىل القامئة الكاملة للقطاعات عىل موقع

تكاليف العمل   .2

تختلف املزايا اإلضافية والرواتب للموظفني حسب الصناعة واملوقع وحجم العاملة. تشمل 

األنواع الشائعة من اإلجازات التي تقدمها الرشكات اإلجازة السنوية والعطل الرسمية، واإلجازة 

املرضية، وإجازة دخول املستشفى، وإجازة األمومة، واإلجازة ألسباب إنسانية.  يف بعض الرشكات، 

تشمل املنافع اإلضافية أيًضا توفري اللباس الرسمي للعمل، والنقل، وحوافز، وبدل مناوبة، 

وتغطية للتأمني. تعطي بعض الرشكات مبالغ إضافية استناداً اىل أداء الرشكات وأداء األفراد. 

بدأ رسيان مفعول قانون الحد األدىن لألجور P.U. )A( 5/2020[ 2020[ اعتباراً من 

1 شباط 2020. وبهذا التعديل يجب عىل أصحاب العمل يف القطاع الخاص، وبغض 

النظر عن عدد العاملني يف أعاملهم، االمتثال للحدود الدنيا من األجور.

ترسي معدالت الحد األدىن من األجور من 1 شباط 2020 حسب ما ييل:

الحد األدىن لألجور

يومياً شهرياً

يف الساعة الواحدة عدد أيام العمل

1,200

 رينغت ماليزيًا
5.77 رينغت ماليزيًا

46.15 رينغت ماليزيًا 6

55.38 رينغت ماليزيًا 5

69.23 رينغت ماليزيًا 4

ملزيد من املعلومات حول الرواتب واملزايا اإلضافية يف قطاع التصنيع، يرجى زيارة 

.www.mef.org.my  )MEF( املوقع اإللكرتوين التحاد أصحاب العمل يف ماليزيا

تسهيالت التوظيف  .3

إىل جانب وكاالت التوظيف الخاصة املسجلة، ميكن ألصحاب العمل والباحثني 

  )www.myfuturejobs.gov.my( عن الوظائف التسجيل مجاناً من خالل بوابة

MYFutureJobs عن مرشحني مناسبني وعن الوظائف الشاغرة يف جميع أرجاء البالد. 

معايري العمل  .4

إن دائرة العمل هي الجهة املسؤولة عن تنظيم قانون العمل يك يحافظ عىل تناغم 

الصناعة. تنص قوانني العمل عىل الحد األدىن من املتطلبات التي يجب عىل أصحاب العمل 

اتباعها لحامية حقوق العاملني واملزايا املقدمة لهم.  يتم تسهيل بعض املرونة يف تشغيل 

األعامل التجارية من خالل التقدم بطلب إعفاء مقدم إىل مدير العمل يف دائرة العمل. 

قانون التوظيف 1955    4.1

ينطبق الترشيع الرئييس يف قانون التوظيف 1955 عىل جميع املوظفني يف شبه الجزيرة 

املاليزية ومقاطعة البوان والذين ال تتجاوز أجورهم الشهرية 2000 رينغت ماليزيًا 

وجميع العاّمل اليدويون بغض النظر عن أجورهم.  يجوز ألصحاب العمل صياغة عقود 

العمل طاملا أن هذه العقود ال تخالف أو ال تنص عىل حد أقل من الحد األدىن للمزايا 

املنصوص عليها مبوجب القانون. يحق للعاملني املطالبة بحقوقهم املاليًة من خالل محكمة 

العمل عند ظهور أي خالف بني أصحاب العمل والعاملني بخصوص مزاياهم مثل األجور، 

ويحق لهم املطالبة ببدل العمل اإلضايف واملزايا املرتتبة عىل فسخ العقد وحقوق ومنافع 

األمومة... الخ.  إىل جانب ذلك، ميكن للموظفني الذين يكسبون بني 2001 و5000 رينغت 

ماليزيًا التامس اإلنصاف يف محكمة العمل بخصوص رشوط عقد عملهم وأحكامه.

فيام ييل بعض الواجبات عىل أصحاب العمل املنصوص عليها يف قانون العمل 1955:

يجب أن يتم إعطاء كل موظف عقًدا خطيًا يحتوي عىل رشوط   •
العمل وأحكامه مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بفسخ العقد.

االحتفاظ بسجل عمل يضم التفاصيل الشخصية للعاملني   •
ودفع األجور لهم والخصم من األجور. 

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

ساعات العمل االعتيادية واألحكام األخرى املتعلقة بعدد ساعات العمل.  •

الحق يف إجازة سنوية مدفوعة، وإجازة مرضية، وإجازة دخول املستشفى،   •
والعطل الرسمية، إضافة ملعدل أجرة ساعات العمل اإلضايف.

مسؤولية صاحب العمل فيام يتعلق بتوظيف العامل األجانب.  •

أحكام خاصة متعلقة بارتكاب التحرش الجنيس يف مكان العمل.  •

قانون العمل، صباح وقانون العمل، ساراواك  4.2

ينظّم كل من قانون العمل لوالية صباح )Sabah Cap. 67( وقانون العمل لوالية 

ساراواك )Sarawak Cap. 76( قوانني العمل يف والياتهم املعنية.  أحكام قانون 

العمل يف كلتا الواليتني، صباح وساراواك هي نفسها أحكام قانون العمل لعام 

1955. من ناحية أخرى، هنالك بعض األحكام املختلفة الجديرة باملالحظة:  
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وهذه األحكام هي: 

التغطية  

يغطي قانون العمل 1955 العاملني الذين ال تتجاوز أجورهم 2,000 رينغت ماليزيًا شهرياً، 

بينام يغطي قانون العمل لوالية ساراواك حتى 2,500 شهرياً. فيام يتعلق بقانون العمل يف 

والية صباح، فإن العاملني املشمولني هم األشخاص الذين أبرموا عقد خدمات مع صاحب 

عمل ويتلقون أجوراً ال تزيد عن 2,500 رينغت ماليزيًا شهرياً واألشخاص )بغض النظر 

عن األجر الذي يتلقونه( يؤدون عمالً يدوياً، أو يعملون يف تشغيل وصيانة آالت الدفع 

امليكانيكة لغرض النقل أو ألغراض تجارية، أو يعملون كمرشفني عىل عامل يؤدون عمالً 

يدوياً، أو يؤدون عمالً عىل سفينة مسجلة يف ماليزيا باستثناءات معينة، أو خدم املنازل.  

أحكام خاصة متعلقة بتوظيف األطفال وصغار السن

تحدد القوانني الرشوط التي يتم مبوجبها توظيف األطفال وصغار السن.  “الطفل” هو 

الشخص الذي هو دون سّن 15 عاماً و”صغري السن” هو الشخص الذي أصبح عمره 15 

عاماً، ولكنه يقل عن 18 عاماً. يطبق القانون األحكام نفسها املنصوص عليها يف قانون 

األطفال وصغار السن)التوظيف( قانون 1966 واملطبق 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 دائرة العمل يف صباح/ ساراواك.  

يعرّف “العامل غري املقيم” بأنه أي شخص ال ينتمي لوالية صباح/ ساراواك كام 

هو منصوص عليه مبوجب الفقرة 71 من قانون الهجرة 1959/1963.

املعلومات املتعلقة بتوريد العاملني

يفرض قانون العمل 1955 عىل صاحب العمل الذي وظف عامالً أجانب، إبالغ املدير 

العام حسب منوذج الطلب املحدد خالل أربعة عرش يوماً من التوظيف. 

4.3  قانون صندوق ادخار املوظفني 1991

املساهامت القانونية مبوجب قانون صندوق ادخار املوظفني 

1991 السارية اعتبارا من 1 كانون الثاين 2021 هي:

الفئة العمرية 60 عاماً فام دون

األجور الشهرية 5000 رينغت ماليزيًا 

)1,171 دوالًرا أمريكًيا( فام دون

نسبة قانونية مقدارها %13 من 

أجور العاملني الشهرية.

)a( حصة صاحب العمل •

األجور الشهرية التي تزيد عن 5000 

رينغت ماليزيًا )1,171 دوالًرا أمريكًيا(

نسبة قانونية مقدارها %12 من 

أجور العاملني الشهرية.

)b(

نسبة قانونية مقدارها %9 من 

أجور العاملني الشهرية

حصة العامل •

]راجع الجدول الثالث )الجزء أ( من قانون صندوق ادخار املوظفني 1991[

الفئة العمرية 75-60 عاًما

املواطنون املاليزيون

نسبة قانونية مقدارها 4% 

من أجور العاملني الشهرية.
حصة صاحب العمل  •

نسبة قانونية مقدارها 0% 

من أجور العاملني الشهرية.
حصة العامل-  •

]راجع الجدول الثالث )الجزء هـ( من قانون صندوق ادخار املوظفني 1991[

املقيمون الدامئون

األجور الشهرية 5000 

رينغت ماليزيًا )1,171 

دوالر أمرييك( وأقل

)a( حصة صاحب العمل  •

نسبة قانونية مقدارها 6.5% 

من أجور العاملني الشهرية.

األجور الشهرية التي تزيد 

عن 5000 رينغت ماليزيًا 

)1,171 دوالر أمرييك(

)b(

نسبة قانونية مقدارها 6% 

من أجور العاملني الشهرية.

نسبة قانونية مقدارها 5.5% 

من أجور العاملني الشهرية.
حصة العامل  •

]راجع الجدول الثالث )الجزء ج( من قانون صندوق ادخار املوظفني 1991[

يستثنى جميع العامل األجانب والوافدين وأًصحاب عملهم من دفع املساهامت 

القانونية.  ومن ناحية أخرى ميكنهم اختيار املساهمة والنسب املطبقة هي كام ييل:

الفئة العمرية 60 عاماً فام دون

5.00 رينغت ماليزيًا )1.17 دوالر 

أمرييك( لكل موظف لكل شهر.
حصة صاحب العمل   •

%9 من أجور العاّمل الشهرية حصة العامل  •

]راجع الجدول الثالث )الجزء ب( من قانون صندوق ادخار املوظفني 1991[

الفئة العمرية 75-60 عاًما

5.00 رينغت ماليزيًا )1.17 دوالر 

أمرييك( لكل موظف لكل شهر.

حصة صاحب العمل 

%5.5 من أجور العاّمل الشهرية حصة العامل

]راجع الجدول الثالث )الجزء ب( من قانون صندوق ادخار املوظفني 1991[

4.4  قانون الضامن االجتامعي للموظفني 1969 

توفر مؤسسة الضامن االجتامعي )SOCSO( نظامني للضامن االجتامعي 

لحامية املوظفني وعوائلهم مبوجب قانون الضامن االجتامعي 1969 

)القانون 4(.    نظامي الضامن االجتامعي هام كام ييل:

نظام التأمني ضد إصابات العمل    .a

يوفر نظام التأمني ضد إصابات العمل حامية للموظفني الذين يعانون من حوادث 

أو امراض مرتبطة بالعمل والتي تنشأ عن العمل أو يف سياق العمل يف الصناعة. 

تتكون املزايا املوفرة مبوجب نظام التأمني ضد إصابات العمل من املزايا الطبية، 

ومزايا العجز املؤقت، ومزايا العجز الدائم، وبدل العناية الدامئة ومزايا املعالني 

)أفراد العائلة(، ومزايا الجنازة، ومزايا إعادة التأهيل، ومزايا التعليم.

نظام العجز  .b

يوفر نظام العجز تغطية 24 ساعة للموظفني ضد العجز أو الوفاة الناتجة عن أي سبب غري 

متصل بوظيفته. من ناحية أخرى يجب أي يستويف العامل الرشوط ليكونوا مؤهلني للحصول 

عىل التقاعد بسبب العجز. املزايا املتوفرة مبوجب نظام العجر هي تقاعد العجز، ومنحة العجز، 

وبدل العناية الدامئة، وتقاعد الباقني، ومزايا الجنازة، ومزايا إعادة التأهيل، ومزايا التعليم.
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املساهامت

إن املساهامت ملؤسسة الضامن االجتامعي هي إجبارية مبوجب 

القانون، تجب عىل املؤهلني من أصحاب العمل والعامل. 

تصّنف هذه األنظمة إىل فئتني حسب املساهمة:

الفئة األوىل 	•

نظام التأمني ضد إصابات العمل ونظام تقاعد العجز. يتم دفع مبلغ املساهمة من 

قبل صاحب العمل والعامل. تتكون نسبة املساهمة مبوجب هذه الفئة من 1.75% 

لحصة صاحب العمل و%0.5 من أجور العامل الشهرية حسب جدول املساهمة. 

الفئة الثانية 	•

تتكون نسبة املساهمة مبوجب هذه الفئة من %1.25 من أجور العامل الشهرية يدفعها 

صاحب العمل حسب جدول املساهمة. يجب أن يتم تغطية جميع العاملني الذين 

وصلت أعامرهم سن 60 عاًما مبوجب هذه الفئة لنظام إصابات العمل فقط. 

أهلية صاحب العمل

يلزم أصحاب العمل الذين يوظفون موظفاً واحداً أو أكرث كام هو معرّف مبوجب 

  .)SOCSO( القانون، التسجيل ودفع مساهامتهم ملؤسسة الضامن االجتامعي

أهلية العامل

يجب عىل جميع املوظفني مبوجب عقد خدمة، أو تدريب يف القطاع الخاص، واملوظفني 

املتعاقدين/ املوظفني املؤقتني للحكومة االتحادية/ أو للحكومة التابعة للوالية، إضافة إىل الهيئات 

القانونية االتحادية / الحكومية، أن يكونوا مسجلني ومشمولني مبؤسسة الضامن االجتامعي.  

نسبة املساهمة محددة بسقف أعىل ألجر شهري مقداره 4,000.00 رينغت ماليزي.

املوظفون املعفيون من الشمول بتغطية قانون الضامن 

االجتامعي للعاملني لعام 1969، هم كام ييل:

موظفو الحكومة عىل مستوى الوالية والحكومة االتحادية الدامئون.  •

خدم املنازل  •

العاملون لحسابهم الخاص  •

املالكون الوحيدون للرشكة أو الرشيك يف رشاكة  •

قانون الضامن االجتامعي للعاملني لحسابهم الخاص 2017 )قانون 789(

دخل قانون الضامن االجتامعي للعاملني لحسابهم الخاص 2017 )قانون 789( حيز التنفيذ 

اعتباراً من 1 حزيران 2017. يوفر هذا القانون، يف البداية، حامية مبوجب نظام إصابات العمل 

للعاملني لحسابهم الخاص كسائقي سيارات األجرة العاملني لحسابهم الخاص واألفراد الذين 

 GrabCar مثل غراب كار e-hailing يقدمون خدمات مامثلة مبا يف ذلك سائقي إي هيلينغ

إضافة لسائقي الحافالت العاملني لحسابهم الخاص، مثل حافالت النقل العام وحافالت الرحالت 

القصرية. تم توسيع هذا النظام ليشمل 19 قطاًعا غري رسمي ابتداء من 1 كانون الثاين 2020. يوفر 

هذا النظام حامية لألشخاص املؤمنني العاملني لحسابهم الخاص وعوائلهم، من إصابات العمل، 

مبا يف ذلك األمراض الوظيفية والحوادث التي تحدث أثناء األنشطة املتعلقة بالعمل. وهو يوفر 

مزايا نقدية لسائقي سيارات األجرة واملعتمدين عليهم )عوائلهم( باإلضافة إىل توفري الرعاية 

الطبية وإعادة التأهيل الجسدي والتدريب املهني. مدة الحامية هي 12 شهرًا من تاريخ ووقت 

دفع املساهمة. نسبة املساهمة املنصوصة هي %1.25 لكل شهر من خيار الراتب املؤّمن.

قانون نظام تأمني العمل 2017 )قانون 800(

تم تطبيق نظام تأمني العمل )EIS( يف كانون الثاين 2018 لتوفري مساعدة مالية فورية 

للعاملني املشمولني بالتامني الذين يفقدون وظائفهم. سيتم مساعدة العاملني املتأثرين، يف 

إيجاد وظائف جديدة وإذا لزم األمر، سيتم إعطاؤهم تدريباً لتحسني قدرتهم عىل العمل. 

أهداف نظام تأمني العمل

توفري مساعدة مالية فورية ملساعدة املوظفني الذين فقدوا وظائفهم. 	

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

زيادة أهلية العاطلني عن العمل عن طريق التدريب املهني.  

تغطية نظام تأمني العمل

يجب عىل جميع أصحاب العمل يف القطاع الخاص أن  	
يدفعوا مساهامت شهرية لكل عامل من عاملهم. 

يعرّف العامل بأنه الشخص املوظف مقابل أجر مبوجب عقد خدمة  	
أو تدريب مع صاحب العمل.  ميكن أن يكون عقد الخدمة أو 

التدريب رصيحاً أو ضمنياً وميكن أن يكون شفهياً أو خطياً.

يجب عىل جميع العاملني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و60 عاًما دفع  	
مساهامتهم.  لكن، يعفى العاملون الذين تكون أعامرهم من 57 عاماً 

فام فوق والذين ليس لديهم مساهامت سابقة قبل سن الـ 57.  

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

نسبة نظام تأمني العمل

صاحب العمل: 0.2%

العامل: 0.2%

مزايا نظام تأمني العمل

بدل للبحث عن وظيفة 	

بدل النخفاض الدخل 	

رسوم التدريب 	

بدل للتدريب 	

بدل إعادة التوظيف املبكر 	

برنامج التدريب بإعادة التوظيف 	

االستشارة الوظيفية  	

توسيع تغطية الضامن االجتامعي  

الزوج/ الزوجة  •

اعتباراً من 1 متوز 2018، وسعت مؤسسة الضامن االجتامعي SOCSO برنامج حامية 

الضامن االجتامعي ليشمل للزوج/ الزوجة العامل/العاملة مع زوجها/ زوجته يف رشكة مبوجب 

القانون رقم 4 ورقم 800. مع توسيع حامية الضامن االجتامعي، سيتم تغطية الزوجات أو 

األزواج املوظفني أو املوظفات من قبل زوجاتهم أو أزواجهم للعمل مع زوجاتهم أو أزواجهم 

مبوجب القانون رقم 4 والقانون 800 ويشملون بالضامن االجتامعي مبوجب كال القانونني.

العاّمل األجانب  •

وسعت مؤسسة الضامن االجتامعي تغطيتها لجميع العاّمل األجانب )ماعدا خدم 

املنازل( يف ماليزيا اعتباراً من 1 كانون الثاين ،2019 مبوجب نظام إصابات العمل مبوجب 

القانون 4. ستكون نسبة املساهمة هي %1.25 من األجور الشهرية املؤّمنة ويجب 

أن يدفعها صاحب العمل. يوفر نظام إصابات العمل الحامية للعامل ضد الحوادث 

أو األمراض الوظيفية الناشئة من العمل أو خالله وكذلك من حوادث السري. 
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برنامج العودة إىل العمل 

تم إدخال برنامج العودة إىل العمل يف العام 2007 كمنهج استباقي يف مساعدة األشخاص 

املشمولني بتأمني مؤسسة الضامن االجتامعي SOCSO الذين يعانون من إصابات أو أمراض 

متعلقة بالعمل. يصبح العاملون املرىض أو املصابون الذين أكملوا الربنامج بنجاح، يصبحون 

اآلن قادرين عىل دعم أنفسهم وعائالتهم مالياً، إضافة إىل أنهم يصبحون جزءاً من القوى 

العاملة املنتجة الوطنية مرة أخرى وبالتايل بإمكانهم املساهمة يف النمو االقتصادي للبالد. 

يدعم مركز تون رزاق Tun Razak إلعادة التأهيل، برنامج العودة للعمل عن طريق تقديم 

تسهيالت شاملة للمشاركني املحالني حتى يتمكن األشخاص املشمولني بالتأمني من العودة بنشاط 

إىل عامل األعامل، ومام يساهم يف التطوير االقتصادي، واالجتامعي للعائالت، واملجتمعات، والبالد.

)HSP( برنامج الكشف الصحي

أدخلت مؤسسة الضامن االجتامعي SOCSO برنامج الكشف الصحي )HSP( يف 

العام 2013 حيث قامت بتوزيع قسائم كشف صحي للعاملني املشمولني بالتأمني عند 

بلوغهم 40 عاماً. يعد برنامج الكشف الصحي جزءاً من الجهود لالرتقاء مبامرسات 

أساليب الحياة الصحية وبالتايل معالجة األمراض غري املعدية بني العاملني.

قانون تعويضات العامل 1952   4.5

يجرب القانون ألصحاب العمل تأمني العامل ودفع تعويض لهم مقابل اإلصابات التي 

تصيبهم يف الحوادث الناشئة عن العمل أو التي تحدث أثناء العمل. هنالك ثالثة أنواع من 

الحامية مبوجب هذا القانون، هي العجز الكيل الدائم والعجز الجزيئ الدائم والوفاة.  

 )OSHA( 1994 قانون الصحة والسالمة املهنية  4.6

إن دائرة الصحة والسالمة املهنية )DOSH( يف وزارة املوارد البرشية هي املسؤولة 

عن إدارة وتطبيق الترشيعات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية. تشمل الدائرة 

حامية السالمة والصحة والرفاه لألشخاص يف العمل إضافة إىل األشخاص اآلخرين من 

املخاطر الناشئة عن األنشطة املتعلقة بالعمل يف مختلف قطاعات العمل مثل: 

التصنيع؛  •

أعامل املناجم واملحاجر؛  •

اإلنشاءات  •

الزراعة والغابات وصيد األسامك؛  •

الخدمات العامة )الغاز، الكهرباء واملاء وخدمات الرصف الصحي(:  •
النقل والتخزين واالتصاالت؛  •

تجارة الجملة والتجزئة؛  •

الفنادق واملطاعم؛  •

خدمات التمويل والتأمني والعقارات واألعامل التجارية؛ و  •

الخدمات العامة والسلطات القانونية؛  •

عملية اإلنفاذ هذه محكومة بثالث ترشيعات مبينة كام ييل:

OSHA 1994 قانون الصحة والسالمة املهنية  •

قانون املصانع واآلالت 1967؛ و  •

قانون النفط )تدابري السالمة( 1984.  •

يوفر قانون الصحة والسالمة املهنية 1994اإلطارالترشيعي لتحسني معايري الصحة 

والعمل اآلمن العالية وتحفيزها وتشجيعها بني جميع أصحاب العمل والعامل املاليزيني 

من خالل أنظمة ذاتية الترشيع مصممة لتناسب الصناعة أو املنظمة املعينة.

يحدد قانون الصحة والسالمة املهنية لعام 1994 مسؤوليات أصحاب العمل والعامل، 

والعاملني لحسابهم الخاص، واملصممني، والرشكات املصنعة، واملستوردين، وموردي 

املعدات أو املواد. مبوجب قانون الصحة والسالمة املهنية لعام 1994، يجب أن يحمي 

أصحاب العمل، قدر اإلمكان، صحة األشخاص العاملني لديهم وسالمتهم ورفاهيتهم. 

وينطبق هذا بشكل خاص عىل توفري وصيانة املاكينات اآلمنة ونظام العمل.

يجب اتخاذ التدابري الالزمة لضامن السالمة والصحة يف استخدام املعدات أو املواد 

والتعامل معها وتخزينها ونقلها. تشمل كلمة “املعدات” اآلالت واألدوات واألجهزة 

واملكونات، بينام تعني كلمة “املواد” أي مواد طبيعية أو صناعية سواء كانت عىل 

شكل مادة صلبة، أو سائلة، أو غازية، أو بخارية، أو خليطًا من املواد السابقة.

يجب تقليل املخاطر الناجمة عن استخدام املواد أو تخزينها أو نقلها. 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 يشّكل أصحاب العمل، الذين يوظفون 40 شخصاً أو أكرث، لجنة صحة وسالمة يف 

موقع العمل.  الوظيفة الرئيسية لهذه اللجنة هو ضامن مراجعة تدابري الصحة والسالمة 

بشكل منتظم، إضافة إىل قيام اللجنة بالتحقيق يف األمور املتعلقة بالصحة والسالمة.

يجب عىل أصحاب العمل أن يبلّغوا أقرب مكتب تابع لدائرة الصحة والسالمة املهنية بأي حادث، 

أو واقعة خطرية، أو تسمم مهني، و/ أو مرض ناتج أو من املحتمل أن يحدث يف موقع العمل.

تتطلب العمليات التي تستخدم مواد كيميائية، أشخاصاً مختصني إلجراء 

تقييم للمخاطر الصحية الكيميائية واملراقبة والسالمة الشخصية، بينام يّطلب 

من أطباء الصحة املهنية إجراء اإلرشاف الطبي يف موقع العمل.

هنالك 8 ترشيعات مبوجب قانون الصحة والسالمة املهنية 1994 الذي 

ساهمت دائرة الصحة والسالمة املهنية يف أنفاذها وهي:

ترشيعات السياسة العامة للصحة والسالمة من صاحب العمل )استثناء( 1995.  )1

ترشيعات التحكم مبخاطر الحوادث الصناعية الكبرية 1996.  )2

ترشيعات لجنة الصحة والسالمة 1996.  )3

ترشيعات مسؤول الصحة والسالمة 1997.  )4

ترشيعات استخدام ومعايري التعرض للمواد الكيميائية الخطرة عىل الصحة 2000.  )5

ترشيعات اإلبالغ عن الحوادث، والوقائع الخطرية، والتسمم   )6

املهني، واألمراض املتعلقة باملهنة لعام 2004.

ترشيعات خاصة بتصنيف وتسمية للمواد الكيميائية   )7

الخطرة وورقة بيانات السالمة لعام 2013.

ترشيعات التعرض للضوضاء 2019.  )8

ميكن أن يؤدي التقصري يف املتطلبات القانونية إىل املالحقة القضائية يف املحاكم.

يهدف قانون املصانع واآلالت )FMA( 1967، من ناحية أخرى، تقديم اإلرشادات الخاصة بالتحكم 

باملصانع يف األمور املتعلقة بسالمة املوظفني وصحتهم ورفاهيتهم، إضافة إىل تسجيل اآلالت 

وفحصها. يجب اعتامد جميع اآلالت املرخصة 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 ضبط وترتيب الوثائق عرب املوقع

 )www.dosh.gov.jo(  من أجل الحصول عىل اعتامد التصميم 

من قبل دائرة الصحة والسالمة املهنية.

يجب تسجيل جميع املصانع واآلالت العامة لدى دائرة الصحة 

والسالمة املهنية قبل تركيبها وتشغيلها يف ماليزيا.

يجب تشغيل املعدات الخاصة، وتركيبها، وصيانتها، وتفكيكها، والعمليات املصاحبة، باالستعانة 

بخدمات األشخاص املتخصصني.  وبالتايل، فخالل تركيب اآلالت واملعدات مثل الرافعات 

واملصاعد والسقاالت، فإن خدمة األشخاص املتخصصني تكون إجبارية لضامن التنصيب 
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اآلمن.  يجب عىل األشخاص املتخصصني اآلخرين، مثل عاميل املراجل، ومهنديس املحركات 

البخارية، أن يكون لديهم خربة يف تشغيل معدات عالية الخطورة مثل املراجل البخارية.

أصدرت دائرة الصحة والسالمة واملهنية 15 ترشيعاً مبوجب 

قانون املصانع واآلالت FMA 1967. وهي:

ترشيعات مصاعد الركاب والبضائع 1970  )1

ترشيعات تسييج اآلالت والسالمة 1970  )2

ترشيعات اإلشعار وشهادة املالءمة والفحص 1970  )3

ترشيعات الشخص املسؤول 1970  )4

ترشيعات الصحة والسالمة والرفاهية 1970  )5

ترشيعات مراجل البخار وأوعية الضغط 1970  )6

ترشيعات شهادات الكفاءة - الفحوصات 1970  )7

ترشيعات اإلدارة 1970  )8

ترشيعات الخالفات القابلة للتسوية بالرتايض 1978  )9

قواعد تسوية الخالفات بالرتايض 1978  )10

ترشيعات الرصاص 1984  )11

Asbestos 1986 ترشيعات معالجة مادة اإلسبستوس  )12

ترشيعات عمليات البناء وأعامل الهندسة اإلنشائية )السالمة( 1986  )13

ترشيعات الغبار املعدين 1989  )14

ترشيعات النظام الخاص للتفتيش )التفتيش حسب الخطر( 2014  )15

تم تطبيق قانون البرتول )تدابري السالمة( منذ عام 1984. الهدف من هذا القانون هو 

تنظيم السالمة يف نقل النفط وتخزينه واستخدامه. يغطي نطاق هذا القانون نقل النفط 

برًا وعرب سكك الحديد ويف البحر، وعرب خطوط األنابيب إضافة لتخزين النفط ونقله.

مبا يتعلق بنقل النفط، فقد تم تفعيل ترشيعني مبوجب هذا القانون:

ترشيعات نقل النفط عن طريق األنابيب 1985  )1

ترشيعات نقل النفط عن طريق البحر 1985  )2

العالقات الصناعية  .5

5.1   النقابات العاملية

بشكل عام، ميلك كل من صاحب العمل والعامل الحق بتشكيل نقاباتهم أو اتحاداتهم 

الخاصة واالنضامم إليها لحامية مصالحهم، ويجب عليهم استيفاء الرشوط الخاصة باملؤسسة، 

أو النقابة، أو الوظيفة، أو الصناعة. عضوية االتحاد محدودة جغرافياً. عىل سبيل املثال، 

يجب عىل أصحاب العمل أو العامل يف شبه الجزيرة املاليزية أن ينضموا لالتحادات 

التي يقيم أعضاؤها يف شبه الجزيرة ويجب عىل أصحاب العمل والعاّمل املقيمني يف 

واليتي صباح أو ساراواك االنضامم فقط إىل االتحادات املسجلة يف صباح وساراواك.

األهداف الرئيسية لنقابات العامل مبيّنة كام ييل:

تنظيم العالقات بني العاملني وأصحاب العمل بغرض االرتقاء بالعالقات   •
الصناعية الجيدة بني العاملني وأصحاب العمل، وتحسني رشوط العمل 

أو تعزيز وضعهم االقتصادي واالجتامعي أو زيادة إنتاجيتهم. 

تنظيم العالقات بني العاملني فيام بينهم وبني أصحاب العمل فيام بينهم.  •

متثيل العاملني أو أصحاب العمل يف النزاعات العاّملية.  •

الفصل يف النزاعات العاملية أو التعامل معها ومع األمور املتعلقة بها؛ أو  •

تشجيع اإلرضابات، أو اإلغالقات، أو تنظيمها، أو متويلها يف أي نقابة، أو   •
صناعة، أو توفري الرواتب، أو املنافع ألعضائها خالل اإلرضاب أو اإلغالق.

تم اإلشارة إىل السياسات، واإلرشادات الخاصة بتشكيل نقابات العامل، ومهامها، 

وواجباتها، وأنشطتها، بشكل عام يف قانون نقابات العامل لعام 1959 وترشيعات نقابات 

العامل لعام 1959 بإرشاف قسم شؤون نقابات العامل يف وزارة املوارد البرشية. 

5.2   قانون العالقات الصناعية 1967

يعمل نظام العالقات الصناعة يف ماليزيا ضمن اإلطار القانوين لقانون العالقات الصناعية 

لعام 1967 )قانون 177(. يرشف عىل تطبيق القانون قسُم العالقات الصناعية، ماليزيا )

DIRM(، وهو ينظم العالقات بني أصحاب العمل والعاملني لديهم ونقابات 

العامل يف البالد. يحدد القانون، من بني أمور أخرى، ما ييل:

األحكام التي تبني العملية املتعلقة بطلبات االعرتاف ومجال متثيل نقابات العامل؛  •

األحكام املتعلقة بتسهيل املفاوضة الجامعية بني نقابة العامل   •
وصاحب العمل والنتيجة الختامية لالتفاقية الجامعية؛

األحكام املتعلقة مبنع النزاعات العاّملية وتسويتها مبا يف ذلك اإلحالة   •
لوزير املوارد البرشية واملحكمة الصناعية التخاذ القرار املناسب؛

األحكام املتعلقة باإلجراءات الصناعية مثل االعتصامات واإلرضابات واإلغالقات؛  •

األحكام املتعلقة بتقديم املطالبات إلعادة العامل إىل وظائفهم؛  •

األحكام املتعلقة بعمل املحكمة الصناعية؛ و  •

األحكام املتعلقة بصالحيات ضباط التحقيق يف قسم العالقات الصناعية، ماليزيا.  •

إضافة إىل ذلك، يوفر قسم العالقات الصناعية، ماليزيا، خدمات استشارة يف جميع القضايا 

واملسائل املتعلقة بعالقات التوظيف عن طريق مكاتب فروعه الواقعة يف جميع أرجاء البالد.  

العالقات يف املؤسسات غري النقابية   5.3

يف املؤسسات غري النقابية، فإن املامرسة االعتيادية لتسوية النزاعات هي أن يحاول العامل 

الحصول مبارشة عىل تعويض من قبل مرشفه، أو رئيس العامل، أو صاحب العمل. ميكن للعامل 

أيضاً أن يتقدم بشكوى لدى وزارة املوارد البرشية والتي ستجري بدورها تحقيقاً يف ذلك.
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VI  الفصل

التعرف عىل املرصفية 
والتمويل والرصف 
األجنبي يف ماليزيا

تتمتع ماليزيا ببنية تحتية مالية شاملة ومتطورة، تضم كالً من املؤسسات املالية التقليدية 

واإلسالمية، وأسواق رأس املال، والخدمات املرصفية الخارجية، وأسواق الرصف األجنبي، 

من بني أمور أخرى. من الرشكات متعددة الجنسيات إىل املؤسسات الصغرية، ال يحتاج 

املستثمرون إىل مزيد من البحث للحصول عىل متويل نفقاتهم املالية والتشغيلية يف ماليزيا.

النظام املايل يف ماليزيا   .1

ميكن للمستثمرين أن يطمئنوا عىل إمكانية تلبية احتياجاتهم التمويلية دون كثري عناء من 

خالل النظام املايل املاليزي الناضج واملتكامل الذي يتكون من مجموعة متنوعة من املؤسسات 

لتلبية االحتياجات املتزايدة واملتنوعة واملعقدة لالقتصاد املحيل. يتكون النظام املايل من النظام 

املايل التقليدي والنظام املايل اإلسالمي، ويعمل كال النظامني بالتوازي مع بعضهام البعض.   

البنك املركزي   1.1

 الهدف الرئييس للبنك املركزي املاليزي )BNM( هو تعزيز االستقرار 

النقدي واملايل املالئم للنمو املستدام لالقتصاد املاليزي. وظائفه الرئيسية 

كام هو منصوص عليها يف قانون البنك املركزي لعام 2009 هي: 

صياغة وتنفيذ السياسة النقدية يف ماليزيا؛  •

إصدار العملة يف ماليزيا؛  •

تنظيم املؤسسات املالية واإلرشاف عليها مبوجب   •
خضوعها لقوانني البنك املركزي املاليزي؛

الرقابة عىل أسواق النقد ورصف العمالت؛  •

مامرسة الرقابة عىل أنظمة الدفع؛  •

تشجيع نظام مايل رصني ومستدام وشمويل؛  •

االحتفاظ باالحتياطات األجنبية وإدارتها يف ماليزيا؛  •

•  إدارة نظام إدارة رصف العمالت األجنبية يف البالد؛

العمل كمستشار للحكومة، وخصوصاً يف سياسات االقتصادي الكيل.  •
 

املؤسسات املالية   1.2

يعطي الجدول التايل نظرة عامة حول عدد املؤسسات املالية التي تقع 

تحت إرشاف البنك املركزي املاليزي يف نهاية كانون األول 2020:

املؤسسات الخاضعة 

لسيطرة أجنبية

املؤسسات الخاضعة 

لسيطرة ماليزية
املجموع

8 8 26 بنوك تجارية

3 11 16 بنوك إسالمية

1 0 1 بنوك إسالمية دولية

0 11 11 بنوك استثامرية

23 13 36 رشكات التأمني

4 11 15
 مشغيل تكافل )رشكات 

تأمني إسالمية( 

5 2 7 رشكات إعادة التأمني

2 0 2

مشغيل إعادة التكافل 

)رشكات إعادة 

تأمني إسالمية(

0 6 6 املؤسسات املالية للتنمية

يضم النظام املرصيف البنوك التجارية، والبنوك االستثامرية، والبنوك اإلسالمية، ويُعد الوسيلة 

األساسية لحشد األموال، واملصدر األسايس للتمويل الذي يدعم األنشطة االقتصادية يف ماليزيا. 

يعمل النظام املرصيف من خالل شبكة مكونة من أكرث من 2,316 فرعاً و5,085 بنكاً وكيالً يف 

جميع أرجاء البالد. هنالك أيضاً 18 بنًكا أجنبيًا يف ماليزيا.  هناك 8 مجموعات مرصفية ماليزية 

لها وجود يف 19 بلداً من خالل فروع، ومكاتب متثيل، ورشكات فرعية، ورشكات األسهم، ومشاريع 

مشرتكة يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك جميع دول رابطة بلدان جنوب رشق آسيا )آسيان(. 

تكمل املؤسسات املالية غري املرصفية، أي املؤسسات املالية للتنمية، ورشكات التأمني، ومشغيل 

تكافل، تكّمل دور املؤسسات املرصفية يف توفري املدخرات واإليفاء باالحتياجات املالية لالقتصاد.  

تقدم رشكات التأمني ومشغيل التكافل التي تعمل من خالل شبكة تضم 932 مكتباً و192,000 

وكيالً مسجالً يف جميع أرجاء البالد، حلواًل إلدارة املخاطر والتخطيط املايل لألعامل واألفراد.  

صناعة املالية اإلسالمية    1.2.1

يستمر التمويل اإلسالمي يف ماليزيا يف إظهار منو قوي مدعوماً بتنظيم شامل وإطار 

حوكمة قانوين ومتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، وفاعلني متنوعني يف الصناعة، 

ومقدمني محرتفني للخدمات املساعدة، فضالً عن املواهب عالية الجودة.

 

صول املوارد املالية اإلسالمية )تحت إدارة AuM( عىل 
حسب املوطن )اعتباراً إىل نهاية عام 2020(

 

16.7%
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34.2%
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Islamic banking assets Takaful assets

2010 2020

املصدر: البنك املركزي املاليزي

ميثل القطاع املرصيف اإلسالمي1 %34.2 )1089.8 مليار رينغت ماليزيًا( من مجموع األصول 

املرصفية يف نهاية 2020، وبذلك يوسع دوره بشكل أكرب كمكّون رئييس للنظام املايل الكيل يف 

ماليزيا منذ تطبيق خطة القطاع املايل 2020-2011. يتم تقديم مجموعة واسعة من املنتجات 

االبتكارية والتنافسية من أكرث من 40 مؤسسة مالية )ويشمل ذلك املصارف اإلسالمية، والنوافذ 

اإلسالمية للبنوك التقليدية، والبنوك االستثامرية، والبنوك الدولية اإلسالمية، واملؤسسات املالية 

للتنمية( وتهدف جميعها إىل إحداث أثر إيجايب ومستدام عىل املجتمع واالقتصاد والبيئة.

بالنسبة لقطاع التكافل، تُشكل األصول املالية للتكافل %13.7 )53.7 مليار رينغت ماليزيًا( من 

حصة السوق يف قطاع التأمني والتكافل يف نهاية 2020. سّجل معدل االخرتاق لسوق التكافل 

العائيل نسبة %16.9، مام يدل عىل قبول عام متزايد للمزايا املقدمة من برامج التكافل.

ولدعم تطوير أكرب للاملية اإلسالمية يف ماليزيا، تم إدخال الحسابات االستثامرية وفقاً لقانون 

الخدمات املالية اإلسالمية للعام IFSA( 2013( لتوفري فرصة االستثامر للعمالء ومشاركة األرباح 

من أنشطة استثامرية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية. تقّدم حسابات االستثامر أيضاً وسيلة 

إضافية للرشكات للوصول إىل التمويل. حاليًا، تقدم 7 مصارف إسالمية حسابات االستثامر.

 1   يشمل ذلك املؤسسات املالية للتنمية

%حصة السوق من مجموع الصناعة: أصول املرصفية اإلسالمية وأصول أموال التكافل 

أصول التكافل أصول املرصفية اإلسالمية
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الصكوك القامئة حسب مكان اإلصدار )يف نهاية 2020(
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املصدر: تقديرات MIFC، ثومسون رويرتز

وعىل الصعيد العاملي، تحافظ ماليزيا عىل موقعها كمركز عاملي رائد للاملية اإلسالمية. 

وهي موطن ألكرب سوق عاملي للصكوك حيث متتلك %45.1 من حصة الصكوك 

املوجودة يف العامل مببلغ يقارب 258.4 مليار دوالر يف نهاية 2020. تساهم ماليزيا 

أيًضا بقرابة %45.4 من إجاميل اإلصدارات العاملية لصكوك الرشكات يف 2020. 

 أصول صناديق االستثامر
 اإلسالمية تحت اإلدارة حسب الدولة ) يف نهاية2020(
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عدد صناديق االستثامر اإلسالمية حسب الدولة 
)يف نهاية 2020(
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زرتيور نوسموث ،MIFC تاريدقت :ردصملا

من حيث إدارة الرثوة اإلسالمية، تعد ماليزيا املوطن األول للتمويالت اإلسالمية حيث 

متثل %26.9 من حصة السوق العاملية بأصول تقدر بحوايل 35.1 مليار دوالر أمرييك يف 

نهاية 2020. حلت ماليزيا يف املرتبة األوىل عاملياً من حيث عدد الصناديق االستثامرية 

فهي متثل %29.8 من الحصة العاملية مبجموع 394 صندوقًا مسجاًل. وحالياً هنالك 23 

رشكة إلدارة الصناديق اإلسالمية و34 رشكة إلدارة الصناديق بنوافذ إسالمية يف ماليزيا.

املؤسسات املالية للتنمية    1.2.2

املؤسسات املالية للتنمية )DFIs( يف ماليزيا، هي مؤسسات مالية متخصصة أسستها الحكومة 

بصالحية محددة لتنمية وتعزيز قطاعات أساسية وذات أهمية اسرتاتيجية لتحقيق أهداف 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 املتطورة. 

كمؤسسات متخصصة، توفر املؤسسات املالية للتنمية مجموعة من املنتجات والخدمات 

املالية املتخصصة لتناسب االحتياجات الخاصة للقطاعات االسرتاتيجية املستهدفة. 

تقّدم هذه املؤسسات أيًضا الخدمات املساعدة عىل شكل خدمات استشارية لرعاية 

وتنمية القطاعات املحددة. ولذا فإن املؤسسات املالية للتنمية تكّمل املؤسسات 

املرصفية وهي مبثابة ممر اسرتاتيجي لسد الفجوات يف توفري الخدمات واملنتجات 

املالية للمجاالت االسرتاتيجية املحددة لغرض التنمية االقتصادية طويلة األمد.  

يف العام 2002، تم إصدار قانون املؤسسات املالية للتنمية DFIA( 2002( لتعزيز الكفاءة 

املالية والتشغيلية للمؤسسات املالية للتنمية من خالل املامرسات املستدامة، واإلطار 

التنظيمي واإلرشايف الرضوري مام يسمح للمؤسسات بأداء أدوارها املنوطة بها بطريقة 

رشيدة وفعالة ذات كفاءة عالية. وبإصدار قانون املؤسسات املالية للتنمية، تم تعيني 

البنك املركزي املاليزي كهيئة مركزية تنظيمية وإرِشافية للمؤسسات املالية للتنمية. 

تم النص عىل ست مؤسسات مالية للتنمية مبوجب قانون املؤسسات املالية للتنمية كام ييل: 

بنك تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ماليزيا )SME Bank(، والذي   •
يوفر التمويل والخدمات االستشارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

العاملة يف خدمات التصنيع، والخدمات، والقطاعات اإلنشائية؛

 ،)Pembangunan Malaysia Berhad( بنك بيامنغوانان ماليزيا بريهاد  •
والذي يقدم التمويل املتوسط والطويل األجل ملشاريع البنية التحتية، 

والبحرية، والصناعات كثيفة رأس املال، وقطاعات التكنولوجيا املتطورة، 

والقطاعات األخرى، مبا يتامىش مع سياسة التنمية الوطنية؛

 ،)Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad( ،بنك كريجاساما راكيات ماليزيا بريهاد  •
بنك تعاوين يشجع املدخرات ويقدم خدمات مالية لألعضاء وغري األعضاء يف البنك.

بنك االسترياد والتصدير ماليزيا بريهاد )EXIM Bank(، والذي يقدم   •
تسهيالت ائتامنية لدعم تصدير واسترياد البضائع واملشاريع الدولية، 

إضافة إىل تقديم تأمني ائتامن التصدير وخدمات الضامن؛ 

يركز بنك سميبانان ناسيونال )Simpanan Nasional(، عىل صريفة التجزئة والتمويل   •
الشخيص، بشكل خاص لصغار املدخرين، ويدعم جدول أعامل الدمج املايل عن 

طريق تقديم التمويل للمشاريع الصغرية والخدمات املرصفية بالوكالة؛ و 

 Pertanian Malaysia Berhad or( بنك بريتانيان ماليزيا بريهاد أو أجروبنك  •
Agrobank(، والذي يقبل املدخرات، واإليداعات، ويوفر التمويل والخدمات 

االستشارية لدعم تنمية القطاع الزراعي واملجتمعات الزراعية. 

ضمن الجهود املستمرة لدعم املؤسسات املالية للتنمية، تم تعديل قانون املؤسسات املالية 

للتنمية ليعزز بشكل أكرب دور املؤسسات الوسيطة يف دعم القطاعات االقتصادية االسرتاتيجية 

ضمن بيئة التشغيل الصعبة. ركزت التعديالت عىل تعزيز مامرسة حوكمة الرشكات بشكل 

أكرب ولزيادة الكفاءة التشغيلية إضافة إىل زيادة سعة وقدرة املؤسسات املالية للتنمية للقيام 

باألدوار املنوطة بها بشكل أكرث فعالية. تم مترير التعديالت عىل قانون املؤسسات املالية 

للتنمية يف الربملان يف متوز 2015 وأصبحت سارية املفعول اعتباراً من 31 كانون الثاين 2016.

إعادة متويل ائتامن التصدير-أي  .2

يقدم برنامج إعادة متويل ائتامن التصدير )ECR( التمويل القصري املدى، ومتويل ملا قبل الشحن، 

ومتويل ملا بعد الشحن، ويشمل التمويل املتوافق مع الرشيعة والتمويل التقليدي، ويُقدم 

أيًضا للمصدرين املبارشين وغري املبارشين بالرينغت املاليزي وبالدوالر األمرييك. تم تقديم 

هذا الربنامج للرشكة املصنعة أو الرشكة التجارية املسجلة يف ماليزيا املنخرطة بشكل مبارش 

أو غري مبارش يف عمليات التصدير والتجارة الدولية.  تكون الرشكات التي متتلك خط ائتامن 

إعادة متويل ائتامن التصدير، مسجل حسب األصول مع أحد املؤسسات املالية املشاركة )بنك- 

إعادة متويل االئتامن للتصدير(، تكون هذه الرشكات مؤهلة لألنواع التالية من التسهيالت:

إعادة متويل ائتامن التصدير ملا قبل الشحن  •

إن تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير ملا قبل الشحن، هو سلفة مالية يقدمها بنك االسترياد 

والتصدير )EXIM Bank( لتسهيل عمليات الرشاء واالسترياد قبل شحن املنتجات املصدرة 

املاليزية. وذلك لتشجيع الروابط بني املصدرين واملوردين املحليني يف الصناعات املوجهة للتصدير.  
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إعادة متويل ائتامن التصدير ملا بعد الشحن  •

إن تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير ملا بعد الشحن، هو سلفة 

مالية للمصدرين لتمويل صادراته أو تجارتهم بعد الشحن. 

طرق التمويل   2.1

مبوجب تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير ملا قبل الشحن، هنالك 

طريقتان للتمويل مقدمة للمصدرين املبارشين وغري املبارشين:

الطريقة القامئة عىل الطلب:  .a

بالنسبة للمصّدر املبارش، فإن إعادة متويل ائتامن التصدير ملا قبل الشحن هو   

سلفة مقدمة مقابل دليل عىل طلب التصدير، أما بالنسبة للمصّدرين غري 

املبارشين، فهو سلفة مقابل خطاب ائتامن داخيل قائم عىل إعادة متويل ائتامن 

التصدير )DLC(، أو مقابل طلب رشاء داخيل قائم عىل إعادة متويل ائتامن 

التصدير )DPO(، أو طلب رشاء محيل )LPO( صادر ملصلحة املصّدر.

 :)CP( طريقة شهادة األداء  .b

بالنسبة للمصّدرين املبارشين وغري املبارشين، يتم تقديم إعادة متويل ائتامن التصدير   

ملا قبل الشحن مقابل شهادة أداء صادرة عن بنك االسترياد والتصدير. يعتمد حد 

التمويل عىل الحد املذكور يف شهادة األداء لفرتة صالحية مدتها سنة واحدة.

مبوجب تسهيل إعادة متويل ائتامن التصدير ملا بعد الشحن، تتم عملية التمويل 

املستخدمة عن طريق رشاء فاتورة التصدير بخصم، وحيث أنه يتم متديد التمويل 

مقابل تقديم مستندات التصدير لبنك إعادة متويل ائتامن التصدير.

فرتة وهامش التمويل  2.2

الفرتة القصوى للتمويل مبوجب إعادة متويل ملا قبل الشحن وما بعد الشحن، 

هي أربعة أشهر )120 يوماً( و6 أشهر )183 يوماً( عىل التوايل.

بالنسبة للطريقة القامئة عىل طلب ما قبل الشحن، فإن مبلغ التمويل املؤهل للمصّدر 

املبارش هو حتى %95 من قيمة طلب التصدير أو %95 من خطاب ائتامن داخيل قائم 

عىل إعادة متويل ائتامن التصدير، أو مقابل طلب رشاء داخيل قائم عىل إعادة متويل 

ائتامن التصدير، أو طلب رشاء محيل صادر ملصلحة املصّدرين غري املبارشين.  

بالنسبة للطريقة املعتمدة عىل شهادة األداء ملا قبل الشحن، يكون الحد املذكور يف شهادة األداء 

هو املبلغ املؤهل للتمويل. يقسم الحد يف شهادة األداء إىل ثالث فرتات، حيث تشّكل كل فرتة 

4 أشهر. املبلغ املؤهل للتمويل للمصّدرين املبارشين املنخرطني يف التصنيع والتجارة هو 100% 

من قيمة التصدير لفرتة 12 شهراً السابقة. أما بالنسبة للمبلغ املؤهل لتمويل املصّدرين غري 

املبارشين املنخرطني يف التصنيع والتجارة فهو %80 من قيمة التصدير لفرتة 12 شهراً السابقة.            

بالنسبة ملا بعد الشحن، فإن مبلغ التمويل هو %100 من قيمة فاتورة التصدير.

الدفع  2.3

بالنسبة للمصّدرين املبارشين، يجب أن يكون مْصدر الدفع لتمويل ما قبل الشحن من عائدات 

التصدير املستلمة من املشرتين الخارجيني أو من عائدات ما بعد الشحن املستلمة من بنوك 

إعادة متويل ائتامن التصدير. أما بالنسبة للمصّدرين غري املبارشين، فإن مْصدر الدفع لتمويل 

ما قبل الشحن فيكون من عائدات املبيعات املحلية املستلمة من مستخدمي إعادة متويل 

ائتامن التصدير، أو من منطقة التجارة الحرة أو من رشكات مستودعات التصنيع املرّخصة.

بالنسبة لتمويل ما بعد الشحن، يجب تصفية املبلغ املستحق عند استالم 

عائدات التصدير، أو عند استحقاق فاتورة ما بعد الشحن، أيهام أسبق. 

ملزيد من املعلومات حول إعادة متويل ائتامن التصدير )ECR(، يرجى زيارة املوقع  

www.exim.com.my

سوق رأس املال يف ماليزيا  .3

هيئة األوراق املالية املاليزية  3.1

هيئة األوراق املالية املاليزية هي املسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق رأس املال يف 

ماليزيا. وهي جهة قانونية ذاتية التمويل متلك صالحيات للتحري والتنفيذ. 

تهدف هيئة األوراق املالية املاليزية للمحافظة عىل أسواق األسهم واملشتقات 

املالية، لتكون عادلة وتتمتع بكفاءة عالية، ولتكون أمنة وشفافة. وتهدف كذلك، 

لتسهيل سوق األوراق املالية لتحقق منًوا مستداًما وابتكاريًا وتنافسيًا. والهيئة 

أيًضا ملتزمة بتنمية سوق رأس مال متاحة دامئًا، ومرنة ومسؤولة. 

تطوير سوق رأس املال املاليزي

أصبحت ماليزيا سوقًا لرأس املال الذي يتصف بتنوعه الجيد، يتضمن سوقًا لألسهم 

يضم أكرث من 900 رشكة مدرجة، وسوق سندات، هو ثالث أكرب سوق يف آسيا، 

وسوق رأس مال إسالمي ابتكاري، يحظى باحرتام عاملي، وسوقًا رائًدا للمشتقات 

املالية يعد مركز اكتشاف أسعار زيت النخيل الخام )CPO(، ويضم أيًضا صناعة 

محلية للصناديق االستثامرية تعد واحدة من أكرب الصناعات يف املنطقة.

يف عام 2020، بلغ سوق رأس املال املاليزي 3.4 تريليون رينغت ماليزيًا، وهو يعادل 2.4 

مرات مقارنة بحجم االقتصاد املحيل. تعد ماليزيا دولة رائدة عىل املستوى العاملي يف 

سوق رأس املال اإلسالمي بقيمة تبلغ 2.3 تريليون رينغت ماليزيًا يف األسهم والصكوك 

القامئة واملتوافقة مع الرشيعة، وتستمر بكونها أكرب سوق للصكوك يف العامل.  منا 

إجاميل األصول تحت اإلدارة لقطاع إدارة الصناديق إىل 905.5 مليار رينغت ماليزيًا 

يف عام 2020، وبلغ إجاميل األصول اإلسالمية 216.8 مليار رينغت ماليزيًا.

استناداً إىل قوة سوق رأس املال اإلسالمي، قادت هيئة األوراق املالية املاليزية الجهود 

لتأسيس ماليزيا كمركز إقليمي للتمويل املستدام.  بعد إصدار أول صكوك خرضاء معرتف 

بها دولياً يف العامل يف عام 2017، وّسعت هيئة األوراق املالية املاليزية برنامج منحة 

صكوك الخرضاء لالستثامر املسؤول واملستدام ليغطي جميع الصكوك الصادرة مبوجب 

إطار صكوك االستثامر املسؤول واملستدام، والسندات الصادرة مبوجب معايري السندات 

الخرضاء واالجتامعية واملستدامة، الصادرة عن رابطة دول جنوب رشق آسيا )آسيان(. يف 

نهاية عام 2020، متت املوافقة عىل ما مجموعه مثاين منح من الصكوك الخرضاء لالستثامر 

املسؤول واملستدام، تدعم قرابة 3.1 مليار رينغت ماليزيًا من األموال التي تم جمعها. 

دعم االقتصاد الحقيقي

يوفر سوق رأس املال املاليزي متويالً لتمكني منو االقتصاد. يف عام 2020، بلغ حجم 

املبالغ التي تم جمعها من خالل إصدار السندات والصكوك واألسهم 376.7 مليار 

رينغت ماليزيًا. وبلغت قيمة املبالغ املجموعة من خالل قنوات جمع أموال بديلة 

للمشاريع متناهية الصغر، واملشاريع الصغرية واملتوسطة مثل التمويل الجامعي ومتويل 

النظري للنظري، بلغت 631 مليون رينغت ماليزيًا جمعت يف 7،840 حملة متويل. 

تركز هيئة األوراق املالية عىل بناء نظام بيئي يوفر إمكانية الوصول مع ضامن حامية املستثمر 

وكفاءة الوساطة. يتم تنفيذ مهام الهيئة األساسية، أي تنظيم وضامن منو السوق، بهدف 

حامية املستثمرين. ويشمل ذلك مبادرات عدة لرفع مستوى الثقافة املالية واالستثامرية.

.www.sc.com.my ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

بورصة ماليزيا  3.2

منذ تأسيسها يف عام 1976، منت بورصة ماليزيا لتصبح واحدة من أكرب البورصات يف رابطة 

آسيان، فيها أكرث من 900 رشكة مدرجة تجمع رأس املال عرب 50 نشاطًا اقتصاديًا. بصفتها سوقًا 

شموليًا، توفر بورصة ماليزيا سهولة الوصول إىل العديد من املنتجات والخدمات االستثامرية، 

حيث تربط املشاركني يف السوق املحلية واألجنبية بجميع أنواع الفرص ملساعدتهم عىل التوسع 

أو االستثامر. تشمل مجموعة منتجاتها املتنوعة األسهم واملشتقات املالية، والعقود اآلجلة 

والخيارات واألصول الخارجية واإلسالمية، باإلضافة إىل خيارات استثامرية أخرى مبا يف ذلك 

السندات املتداولة والصكوك املتداولة )ETBS(، وبرامج االستثامر الجامعي مثل صناديق االستثامر 

املتداولة )ETFs(، وصناديق االستثامر العقاري )REITs(. باإلضافة إىل ذلك، تقدم بورصة 

ماليزيا أيًضا خدمات متعلقة بالبورصة مثل اإلدراج، والتداول، واملقاصة، والتسوية، واإليداع.

باعتبارها واحدة من وجهات جمع األموال املفضلة يف رابطة آسيان، توفر بورصة ماليزيا 

وصوالً فّعاالً ملصّدري األسهم من حيث تلبية احتياجاتهم لجمع رأس املال. تدرج الرشكات 
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 ACE( عادة إما يف السوق الرئيسية للرشكات ذات رؤوس األموال الكبرية، أو يف سوق إيس

Market( للرشكات الناشئة من جميع األحجام. يف عام 2017، تم إنشاء سوق جديد يسمى 

LEAP لتوفري وسيلة للرشكات الصغرية واملتوسطة لجمع األموال والظهور يف سوق رأس 

املال. سوق LEAP هي األوىل من نوعها يف رابطة آسيان، بذلك تضع هذه السوق ماليزيا يف 

الصدارة يف املنطقة من حيث االبتكار يف سوق رأس املال. تفخر بورصة ماليزيا اليوم بكونها 

موطًنا لرشكات إقليمية وبعض أكرب الرشكات يف القطاعات القامئة عىل املوارد الطبيعية.

تعتمد بورصة ماليزيا مؤرش FTSE Bursa Malaysia KLCI )FBMKLCI( كمؤرش 

 FBMKLCI مرجعي لها. عىل مدى السنوات 10 املاضية )2020-2011(، منا املؤرش القيايس

بنسبة 7 %، يف حني منت القيمة السوقية اإلجاملية لجميع الرشكات املدرجة يف بورصة 

ماليزيا بنسبة 42 %. استمر سوق األسهم املاليزي يف تحقيق منو قيايس عىل الرغم من 

التقلبات املتزايدة والتحديات يف أسواق األسهم العاملية. ظل اهتامم املستثمرين األجانب 

بالسوق املاليزية مستقرًا إىل حد ما، حيث بقيت ملكية األجانب فوق مستوى 20%.

منذ تحول بورصة ماليزيا إىل رشكة عامة ومدرجة يف 18 مارس 2005، حققت البورصة العديد 

من اإلنجازات البارزة. اليوم، تُعرف بورصة ماليزيا عامليًا بأنها أفضل بورصة وأكرثها إبداًعا يف 

االستثامر املوافق للرشيعة - وهو متيز حصلت عليه من خالل ريادتها لالبتكارات املختلفة 

يف التمويل اإلسالمي، مثل Bursa Malaysia-i، وهي أول منصة استثامر يف األوراق املالية 

 ،)’Bursa Suq-Al-Sila( املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف العامل، وأيًضا بورصة سوق السلع

أول منصة تداول للسلع املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف العامل. تعد بورصة ماليزيا 

أيًضا أكرب مركز تداول للعقود اآلجلة لزيت النخيل يف العامل. لطاملا تم االعرتاف بالعقود اآلجلة 

لزيت النخيل الخام واملشار إليها عىل أنها معيار السعر العاملي لصناعة زيت النخيل.

من حيث حوكمة الرشكات واالستدامة، تصنع بورصة ماليزيا لنفسها اساًم يف طليعة املنطقة 

باعتبارها بورصة مسؤولة، ومدافعة قوية عن حوكمة الرشكات، ومؤيدة قوية ألجندة االستدامة. 

يف عام 2014، قدمت بورصة ماليزيا مؤرش FTSE4Good Bursa Malaysia لقياس أداء الرشكات 

التي تطبق مامرسات بيئية واجتامعية وتطبق الحوكمة الرشيدة، وعززت التزامها بتشجيع 

االسرتاتيجيات املستدامة بني جهات اإلصدار والسوق يف عام 2015 عندما انضمت إىل مبادرة األمم 

 ،BursaSUSTAIN املتحدة ألسواق األسهم املستدامة.  يف عام 2018، أطلقت بورصة ماليزيا موقع

وهو موقع معريف شامل عرب اإلنرتنت يتعلق بحوكمة الرشكات، واالستدامة، واالستثامر 

املسؤول، ويهدف لنرش الفهم حول هذه املوضوعات ملجموعة أوسع من أصحاب املصلحة.

مع تقدم بورصة ماليزيا نحو تحقيق رؤيتها لتكون سوقًا مستداًما رائًدا ومتصاًل عامليًا يف رابطة 

آسيان، فإنها ستواصل الرتكيز عىل املبادرات لتوسيع نطاقها وعروضها، ولتعزيز نظام بيئي 

لسوق رأس املال ميكنه تقديم فرص كبرية تساعد جميع املشاركني يف السوق عىل النمو.

 .www.bursamalaysia.com  ملزيد من املعلومات حول بورصة ماليزيا، قم بزيارة املوقع

املشاركني يف السوق

a.  رشكات الوساطة املالية

حتى تاريخ 31 كانون األول 2020، هنالك 29 رشكة وساطة مالية، تصنف 9 منها كمصارف 

استثامرية. تقدم هذه الرشكات خدماتها يف مجال تداول األوراق املالية املدرجة ضمن أسهم 

بورصة ماليزيا. متتلك البنوك االستثامرية رخصة مرصفية تجارية صادرة عن البنك املركزي املاليزي 

مبوجب قانون الخدمات املالية لعام FSA( 2013( إضافة إىل قانون الخدمات املالية اإلسالمية 

)IFSA(، إضافة لرخص خدمات أسواق رأس املال الصادرة عن هيئة األوراق املالية مبوجب 

قانون أسواق وخدمات رأس املال لعام 2007.  وعىل هذا النحو، البنوك االستثامرية قادرة 

عىل توفري نطاق مدمج من سوق رأس املال والخدمات املالية والتي تتضمن متويل الرشكات 

وتداول سندات الديون والتعامل باألوراق املالية. ال تزال هناك رشكة وساطة مالية واحدة متتلك 

حالة الوساطة الشاملة )الوسيط الشامل قادر عىل تقديم خدمات سوق رأس املال املدمج(.  

املشاركون يف التداول   .b

يطلق ’ املشارك يف التداول‘ عىل رشكة متارس أعاملها يف تداول املشتقات. وتم 

قبولها كمشارك يف التداول مبوجب قواعد مشتقات بورصة ماليزيا. ميارس املشاركون 

يف التداول أعاملهم بصفتهم وسطاء عقود آجلة مرخصني من قبل هيئة األوراق 

املالية مبوجب قانون أسواق وخدمات رأس املال لعام 2007. حتى تاريخ 31 كانون 

األول، 2020، هنالك 17 مشاركًا يف التداول مرخًصا لتداول املشتقات.

تعليم املستثمر وحاميته

تضع بورصة ماليزيا أهمية قصوى لتعليم املستثمر وحاميته وتكامل السوق 

لضامن سوق رأس مال مستدام وحيوي ويؤدي وظيفته بشكل جيد. ميكنها 

تحقيق ذلك عن طريق تقديم التعليم املستمر واملحافظة عىل إطار تنظيمي 

شامل وراسخ لضبط السوق واملشاركني فيه بطريقة عادلة ومنظمة. 

كجزء من جهودها املستمرة لتثقيف املستثمرين ومساعدتهم عىل اتخاذ قرارات مستنرية 

بشأن االستثامرات، أطلقت بورصة ماليزيا مؤخرًا “أكادميية بورصة” يف يونيو 2020، وهي عبارة 

عن منصة للتعليم اإللكرتوين تستهدف بشكل أسايس مستثمري التجزئة عرب سوق األوراق 

املالية، وسوق املشتقات املالية، وسوق رأس املال اإلسالمي. توفر أكادميية بورصة للمستثمرين 

رحلة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم، وخرباتهم، ومستويات مهاراتهم املختلفة. إنها بوابة 

تعليمية مجانية وشاملة، تجمع بني جلسات املعرفة والتجربة التفاعلية من خالل منصة سهلة 

االستخدام. تعزز املنصة املبادرات التعليمية للبورصة، وتكمل األدوات الرقمية األخرى املتاحة 

للمستثمرين، مثل تطبيق Bursa Marketplace الذي يحتوي عىل بيانات السوق وأفكار 

التداول، وتطبيق Bursa Anywhere، الذي يبسط عمليات إدارة حساب نظام اإليداع املركزي.

للتأكد من حامية املستثمرين، وضعت بورصة ماليزيا قواعد واضحة وشاملة يسهل 

الوصول إليها. تتم مراجعة هذه القواعد من وقت آلخر للتأكد من صالحيتها وفعاليتها 

ومطابقتها للمعايري الدولية لتنظيم السوق. ويهدف هذا إىل ضامن توفري تلك القواعد 

ملستويات مناسبة من حامية املستثمر، ولكن يف نفس الوقت، ال ينتج عنها تحمل 

تكاليف امتثال مرهقة وال تعيق سهولة مزاولة األعامل التجارية والنمو.

عند القيام بوظائفها التنظيمية، تركز بورصة ماليزيا أيًضا بشكل كبري عىل ضامن الشفافية 

الكافية يف السوق، فضالً عن تحسني حوكمة وسلوك الرشكات املدرجة والوسطاء. وتواصل 

رفع معايري اإلفصاح، فضالً عن مامرسات حوكمة الرشكات واالستدامة، من خالل )من بني 

أمور أخرى( نهجها اإلرشايف وبرامج التوعية. باإلضافة إىل ذلك، تضمن إجراءات الرقابة 

اليقظة والتدابري االستباقية التي يتخذها قسم التنظيم يف بورصة ماليزيا، تضمن الكشف 

عن األنشطة التجارية غري النظامية أو غري املربرة وإدارتها يف الوقت املناسب.

وقد ساهمت هذه العوامل يف وجود سوق منظم بشكل جيد، مدعوم مبستويات 

مناسبة من حامية املستثمرين، حيث تستمر ثقافة التنظيم الذايت وجودة مامرسات 

املشاركني يف السوق يف التحسن، وتصبح بذلك األسواق عادلة ومنظمة وحيوية.

اكتسبت قوة تنظيم السوق اعرتافًا دوليًا، وتشمل بعض اإلنجازات البارزة ما ييل: 

يف مجال حوكمة الرشكات، ارتفعت ماليزيا بقوة من املركز السابع   •
إىل املركز الرابع يف تصنيف CG Watch 2018، وهو تصنيف إقليمي 

لحوكمة الرشكات تنرشه الرابطة اآلسيوية لحوكمة الرشكات.

حققت ماليزيا تحسًنا كبريًا يف معدل درجات أفضل 100 رشكة ماليزية مدرجة   •
يف البورصة، وتقدمت من 80.41 نقطة يف عام 2015 إىل 98.40 نقطة يف عام 

2019 استناًدا إىل تقييم حوكمة الرشكات لعام 2019 الذي أجرته مجموعة 

 .Minority Shareholders Watch Group مراقبة املساهمني األقلية

ُصنفت ماليزيا كأكرب دولة من حيث عدد الرشكات املدرجة يف البورصة )يعني 7( يف   •
 ASEAN أفضل 20 رشكة مدرجة يف قامئة آسيان، بناًء عىل جوائز حوكمة الرشكات

Corporate Governance Awards 2019 التي تم اإلعالن عنها يف كانون األول 2020، 

.ASEAN Capital Markets Forum من قبل منتدى أسواق رأس املال يف آسيان

احتلت ماليزيا املرتبة الثانية من بني 190 دولة يف مجال حامية املستثمرين األقلية بناًء   •
عىل تصنيف البنك الدويل لسهولة مامرسة األعامل الذي أعلن عنه يف أيار 2019.

إدارة املخاطر

تتبنى بورصة ماليزيا املبادئ التوجيهية الخاصة بالبُنى التحتية لألسواق املالية 

والقانون املاليزي لحوكمة الرشكات الصادر عن هيئة األوراق املالية املاليزية. تتامىش 

هذه املبادئ مع أفضل املامرسات، من قبيل ISO 31000: 2018 إدارة املخاطر - 

املبادئ والتوجيهات، واملبادئ ألطر عمل البنية التحتية للسوق املالية الصادرة عن 

لجنة املدفوعات والبنية التحتية لألسواق واملنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية 

إلدارة مخاطر أعاملها وعملياتها وللتأكد من أنها تعمل بطريقة آمنة وفّعالة.
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بهدف توفري رؤية شاملة ومتكاملة، عىل مستوى املؤسسة، للمخاطر والنزاهة   

والحوكمة وإدارة االمتثال داخل املجموعة، أنشأت بورصة ماليزيا وظيفة مركزية 

إلدارة املخاطر. باإلضافة إىل ذلك، فإن إنشاء وحدة حوكمة النزاهة يف عام 2020 

وفًقا لتوجيه رئيس الوزراء )رقم 1 لعام 2018(، يؤكد مجدًدا التزام بورصة ماليزيا 

بحامية النزاهة وإضفاء الطابع املؤسيس عىل الحوكمة الرشيدة واألخالقيات، 

وهو أمر رضوري ملشغل السوق ومنظم الخط األمامي يف الواجهة.

تتمثل إحدى السامت الرئيسية إلطار إدارة مخاطر املؤسسة يف بورصة ماليزيا يف تنفيذ   

ثالثة خطوط دفاع تشمل مسؤوليات وظيفية ثابتة وواضحة ومسؤوليات إلدارة املخاطر. 

تم تضمني إطار إدارة املخاطر يف بورصة ماليزيا يف وثيقة مبادئ وإطار إدارة مخاطر 

املؤسسة )ERMPF( التي تنطبق عىل جميع الكيانات التجارية داخل بورصة ماليزيا. 

تتم مراجعة الوثيقة ERMPF مرة واحدة عىل األقل يف السنة لضامن مالءمتها.

تم بشكل واضح تحديد مساءلة األطراف ذات الصلة يف بورصة ماليزيا وسلطاتهم   

ومسؤولياتهم إلدارة املخاطر، مبا يف ذلك تنفيذ عملية إدارة املخاطر والحفاظ 

عليها، وكذلك لضامن كفاية الضوابط املقررة وفعاليتها وكفاءتها. هناك عملية 

ثابتة ومنظمة لتحديد املخاطر وتقييمها وتوصيلها ومراقبتها ومراجعتها باستمرار، 

فضال عن فعالية االسرتاتيجيات املوضوعة للتخفيف من املخاطر وضبطها.

خدمات البوان )LABUAN( املالية  .4

)Labuan FSA( هيئة خدمات البوان املالية  4.1

هيئة خدمات البوان املالية )البوان FSA( هي الهيئة القانونية املندرجة تحت وزارة املالية، 

  .)IBFC وهي املسؤولة عن تطوير وإدارة مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية )البوان

الدور الرئييس لهيئة خدمات البوان املالية هو ترخيص الكيانات املرخصة العاملة يف مركز البوان 

الدويل لألعامل التجارية واملالية وتنظيمها، ولضامن امتثال جميع هذه الكيانات ألفضل املعايري 

الداخلية والدولية املعمول بها يف النظام القانوين للبلد.  والهدف هو حامية 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 منظم بشكل جيد وحسن السمعة بينام يتم الرتويج للمركز من قبل الرشكة 

 ،).Labuan IBFC Inc(التابعة ملركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية، املعروفة بـ

.)Labuan FSA( وهي رشكة تابعة بشكل كامل لهيئة خدمات البوان املالية

تفتخر هذه الرشكة )Labuan IBFC Inc.(، بفريق تسويق متفرغ يعمل عن كثب مع الجهة 

التنظيمية، ومع الفاعلني يف السوق، واملتخصصني يف الصناعة، من أجل تسهيل كل من األعامل 

التجارية العاملية التي تتطلع إىل اخرتاق السوق اآلسيوية، إىل جانب الكيانات اآلسيوية التي 

تهدف إىل الوصول إىل العاملية. هدفها النهايئ هو ضامن استدامة املركز، من خالل ضامن فهم 

.)Labuan IBFC( وتقدير مقرتحات القيم الرئيسية ملركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية

مزاولة األعامل التجارية يف مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية   4.2

يقع مركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية يف قلب آسيا واملحيط الهادئ كبوابة لالستثامرات 

يف املنطقة وخارجها. كونه مركزًا مسجاًل ضمن نظام mid-shore، يقدم املركز للمستثمرين 

والرشكات الدولية مزايا كونهم يف نظام جيد التنظيم وخاضع لإلرشاف، يلتزم باملعايري الدولية 

وبأفضل املامرسات. يوفر املركز أيًضا الحياد املايل واليقني يف بيئة تشغيل محايدة تجاه العملة.

مدعوًما بإطار قانوين قوي ومعرتف به دوليًا، لكن يف نفس الوقت مفيد لألعامل، يقدم مركز 

البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية مجموعة واسعة من الهياكل والحلول للمعامالت 

عرب الحدود والرشكات الدولية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وبطرق رقمية.

يستمر دور املركز يف الوساطة املالية بالجملة يف جذب املستثمرين من خالل عرضه العميل 

كنظام mid-shore - مام يوفر سهولة مامرسة األعامل جنبًا إىل جنب مع املعايري الدولية 

العالية للتنظيم واإلرشاف املوجودة يف النظام. إىل جانب كفاءة التكلفة، فإنه يجعل املركز 

قاعدة مثالية لرواد األعامل العامليني الذين يْسعون إىل تحقيق منو ابتكاري يف آسيا.

تتمتع الكيانات التي تم تأسيسها / تسجيلها يف املركز بالعديد من املزايا، بدًءا من إنشاء 

مواد فعالة من حيث التكلفة إىل الحوافز الرضيبية التيسريية، وصواًل إىل اتفاقيات معاهدات 

رضيبية مزدوجة واسعة النطاق من خالل شبكة معاهدة االزدواج الرضيبي املاليزي. 

مبوجب اإلطار الرضيبي للمركز، ميكن للكيانات املسجلة يف البوان التي متارس نشاطها التجاري 

يف البوان، ميكن لها دفع رضيبة كل عام مبعدل ٪3 من صايف األرباح املدقّقة، مع مراعاة 

االمتثال ملتطلبات “املادة االقتصادية”. ال تخضع كيانات البوان التي متارس أنشطة غري تجارية، 

للرضيبة. منحت الحكومة أيًضا العديد من اإلعفاءات الرضيبية لجذب املزيد من املستثمرين 

لتأسيس وجودهم يف املركز، مثل اإلعفاءات من الرضيبة املقتطعة ورسوم الدمغة.

ميكن للكيانات العاملة يف البوان أيًضا إجراء اختيارات )بغرض فرض الرضيبة( 

غري قابلة للنقض لفرض رضائب عليها مبوجب قانون رضيبة الدخل املاليزي 

لعام 1967. وهذا من شأنه أن مينحهم مزيًدا من املرونة يف هيكلية معامالتهم 

التجارية بشكل فعال، ويخلق ظروفًا رضيبية أكرث مالءمة للمستثمرين. 

األنشطة التجارية ملركز البوان الدويل لألعامل التجارية واملالية   4.3

يقدم املركز مجموعة واسعة من الهياكل التجارية وحلول االستثامر التي تسهل 

املعامالت التجارية الدولية، مبا يف ذلك الحلول الرقمية ذات الصلة. يقدم املركز الخدمات 

والحلول يف مجاالت متخصصة مثل إدارة املخاطر وتداول السلع وإدارة الرثوات 

ورشكات األعامل الدولية والخدمات املالية اإلسالمية والخدمات املالية الرقمية. 

يُعد املركُز النظاَم الوحيد يف آسيا الذي يقدم املؤسسات الخاصة كحل إلدارة 

الرثوات، وهو أيضا من األنظمة القليلة يف العامل التي تقدم رشكة التامني لخاليا 

محمية protected cell company for captives، حالً للتأمني الذايت. 

ملزيد من املعلومات حول املركز، يرجى زيارة املوقع  

.www.labuanibfc.com

سياسة رصف العمالت األجنبية    .5

تحتفظ ماليزيا بسياسة متحررة لرصف العمالت األجنبية )FEP( تشكل جزًءا من مجموعة 

األدوات االحرتازية األوسع للبنك املركزي املاليزي )BNM( لضامن االستقرار النقدي واملايل. 

تحمي سياسة رصف العمالت األجنبية ميزان مركز الدفع وقيمة العملة الوطنية، مع دعم القدرة 

التنافسية القتصادها من خالل تسهيل بيئة أكرث مالءمة لألنشطة االقتصادية الحقيقية الدولية.

مزيد من التفاصيل حول سياسة رصف العمالت األجنبية 

.www.bnm.gov.my/fep  متوفرة عىل املوقع

القواعد املطبقة عىل غري املقيمني  5.1

االستثامرات يف ماليزيا  5.1.1

يسهل عىل املستثمرين الدوليني الوصول إىل األسواق املاليزية، مع حركة حرة 

للتدفقات الداخلة والخارجة لرأس املال بغرض االستثامرات يف ماليزيا.

يتمتع غري املقيمني بحرية االستثامر بأي نوع من أصول الرينغت  	
املاليزي سواء باستثامرات مبارشة أو من خالل محافظ استثامرية. 

لغري املقيمني كامل الحرية يف إعادة األموال الناجمة عن تصفية   
استثامراتههم، واألرباح، وعائدات األسهم، أو أي شكل من أشكال 

الدخل الناتجة عن استثامرات يف ماليزيا بالعملة األجنبية.

الوصول إىل التمويل املحيل  5.1.2

االقرتاض بالعملة األجنبية  .a

لغري املقيمني كامل الحرية يف اقرتاض أي مبلغ بالعملة  	
األجنبية من أي بنوك محلية مرخصة.  ميكن االستفادة 

من عائدات االقرتاض محليًا أو دولياً، و

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

االقرتاض بالرينغت املاليزي    .b

لغري املقيمني )باستثناء املؤسسات املالية( كامل الحرية باقرتاض أي مبلغ بالرينغت 

املاليزي من البنوك الداخلية املرخصة )باستثناء البنوك اإلسالمية الدولية املرخصة( 

ومن املقيمني اآلخرين بغرض متويل أنشطة القطاع الحقيقي يف ماليزيا.
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الدفع والفواتري  5.1.3

يجوز لغري املقيمني إجراء تسوية بالرينغت املاليزي أو العمالت األجنبية للتجارة الدولية يف 

السلع أو الخدمات، باإلضافة إىل أي دخل مكتسب أو مرصوفات حاصلة يف ماليزيا مع املقيمني، 

)AOOs( من خالل البنوك الداخلية املرخصة أو من خالل مكتبهم املعتمد يف الخارج

التحّوط من مخاطر العمالت األجنبية  5.1.4

لغري املقيمني حرية التحوط من مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن معامالت الحساب 

الجاري واملايل عىل حسابهم الخاص، أو نيابة عن الكيانات ذات الصلة، مع البنوك الداخلية 

املرخصة )باستثناء البنوك اإلسالمية الدولية املرخصة( أو مكتبهم املتعمد يف الخارج

حسابات الرينغت والعملة األجنبية  5.1.5

لغري املقيمني حرية فتح حسابات بالرينغت املاليزي أو بالعمالت األجنبية مع 

أي بنوك داخلية مرخصة لتسهيل العمليات التجارية واالستثامرات يف ماليزيا. 

ميكنهم أيًضا تحويل األموال املوجودة يف هذه الحسابات إىل الخارج بحرية.

القواعد املطبقة عىل املقيمني  5.2

االستثامر يف أصول العملة األجنبية  5.2.1

للمقيمني الذين ليس لديهم اقرتاض محيل بالرينغت املاليزي 2حرية  	
االستثامر بأي مبلغ بأصول العمالت األجنبية يف الداخل أو يف الخارج.

يكون للكيانات املقيمة التي تقرتض محلياً بالرينغت املاليزي الحرية يف القيام   
باستثامرات بأصول العمالت األجنبية محلياً أو خارجياً مبا يصل إىل حد احرتازي 

قيمته 50 مليون رينغت ماليزيًا متكافئ يف مجموعه لكل سنة مالية عىل أساس 

مجموعة الرشكات باستخدام متويالت بالعملة األجنبية يتم الحصول عليها من:

a.  تحويل الرينغت املاليزي إىل العملة األجنبية؛ 

b.  حساب تجاري بالعمالت األجنبية )FCA(؛

اقرتاض بالعملة األجنبية تم الحصول عليه من بنك محيل   .c

مرخص ألغراض غري االستثامر املبارش خارجياً أو

 

d.  من خالل مبادلة األصول املالية يف ماليزيا 

مقابل أصول مالية خارج ماليزيا.

االقرتاض املحيل والخارجي  5.2.2

االقرتاض بالعملة األجنبية  .a

للكيانات املقيمة الحرية يف اقرتاض أي مبلغ بالعملة األجنبية من: 	
 

بنوك محلية مرخصة؛  -

رشكات مقيمة وغري مقيمة ضمن مجموعة الرشكات؛   -

-   املساهمني املبارشين املقيمني وغري املقيمني؛ و

مقيمني آخرين من خالل إصدار أوراق دين مالية بالعملة األجنبية.  -

للكيانات املقيمة حرية اقرتاض العمالت األجنبية من املؤسسات املالية غري  	
املقيمة والكيانات غري املقيمة خارج مجموعة رشكاتها حتى حد احرتازي 

مجموعه 100 مليون رينغت ماليزيًا عىل أساس مجموعة الرشكات.

االقرتاض بالرينغت املاليزي  .b

للكيانات املقيمة حرية الحصول عىل اقرتاض بالرينغت املاليزي ب:

أي مبلغ من: 	

الكيانات غري املقيمة ضمن مجموعة الرشكات واملساهمني املبارشين   .a
غري املقيمني بغرض متويل األنشطة يف القطاع الحقيقي يف ماليزيا؛ أو

من أي طرف غري مقيم عن طريق إصدار أسهم تفضيلية قابلة   .b
لالسرتداد لالستخدام يف ماليزيا أو سندات دين الرشكات )باستثناء 

سندات دين الرشكات غري القابلة للتداول املصدرة إىل كيانات 

غري مقيمة أو مؤسسات مالية غري مقيمة غري ذات صلة(؛ أو

ما مجموعة 1 مليون رينغت ماليزيًا بحد أقىص من أي طرف غري  	
مقيم )باستثناء املؤسسات املالية( لالستخدام يف ماليزيا.

الدفع والفواتري  5.2.3

يجوز لغري املقيمني إجراء تسوية بالرينغت املاليزي أو بالعمالت  	
األجنبية للتجارة الدولية يف السلع أو الخدمات، باإلضافة إىل أي دخل 

مكتسب أو مرصوفات حاصلة يف ماليزيا مع غري املقيمني

يجب عىل املصّدرين املقيمني إعادة جميع عائدات تصدير البضائع بكامل قيمتها إىل  	
ماليزيا يف غضون 6 أشهر من تاريخ الشحن. مُينح املصّدرون املقيمون املرونة يف: 

إعادة عائدات تصدير البضائع إىل ماليزيا بعد مرور 6 أشهر وحتى 24   -
شهرًا ألسباب مسموح بها خارجة عن سيطرة املصّدرين املقيمني؛ و

تسوية أو شطب عائدات تصدير البضائع مقابل   -
املعامالت أو األسباب املسموح بها.

يجوز للمصّدرين املقيمني تسوية التجارة املحلية يف السلع أو الخدمات  	
بالعملة األجنبية مع املقيمني اآلخرين العاملني يف سلسلة التوريد العاملية3 

، بشكل مبارش أو من خالل كيانات وسيطة مقيمة. يجب أن تتم هذه 

املدفوعات بني الدافع املقيم وحساب املستفيد التجاري بالعمالت 

األجنبية، ويجب أال يتم الحصول عليها من رصف الرينغت املاليزي.

التحّوط من مخاطر العمالت األجنبية    5.2.4

للمقيمني حرية التحوط من مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن معامالت 

الحساب الجاري واملايل عىل حسابهم الخاص، أو نيابة عن الكيانات ذات الصلة، 

مع البنوك الداخلية املرخصة )باستثناء البنوك اإلسالمية الدولية املرخصة(.

حسابات العملة األجنبية  5.2.5

للمقيمني الحرية يف فتح حسابات بالعملة األجنبية لدى بنوك 

محلية مرخصة ومؤسسات مالية غري مقيمة. 

2   يقصد باالقرتاض املحيل بالرينغت املاليزي، االقرتاض الذي يحصل عليه املقيم من مقيم آخر، أو أي التزام يعترب أو يعتمد عىل أنه اقرتاض محيل بالرينغت املاليزي مبوجب أي من تعميامت العملة 

.)FE Notices( األجنبية

3   ُيعرَّف بأنه نشاط تجاري يقوم فيه املستورد املقيم برشاء سلع أو خدمات من الخارج لدعم إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات من قبل مصّدر مقيم ألنشطته التصديرية الخاصة به.
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VII  الفصل

حامية حقوق امللكية 
الفكرية يف ماليزيا

تأخذ ماليزيا حامية املعرفة وامللكية الفكرية عىل محمل الجد. ترشف املؤسسة املاليزية 

للملكية الفكرية )MyIPO(، عىل نظام امللكية الفكرية يف ماليزيا. تقع املؤسسة تحت إدارة 

وزارة التجارة املحلية وشؤون املستهلك.   تضم حامية امللكية الفكرية يف ماليزيا براءات 

االخرتاع، والعالمات التجارية، والتصاميم الصناعية، وحقوق النسخ، والدالالت الجغرافية، 

التصاميم التخطيطية للدارات املدمجة. ماليزيا عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

)WIPO( وهي دولة موقعة عىل معاهديت باريس وبرين التي تنظم حقوق امللكية الفكرية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن ماليزيا من الدول املوقعة عىل االتفاقية املتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق 

امللكية الفكرية )TRIPS(، واملوقعة تحت رعاية منظمة التجارة العاملية )WTO(.  توفر ماليزيا 

حامية كافية للمستثمرين املحليني واألجانب. تتوافق قوانني امللكية الفكرية يف ماليزيا مع املعايري 

الدولية وتتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل مجلس الجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية.

براءات االخرتاع  .1

ينظم كل من قانون براءات االخرتاع 1983، وترشيعات براءات االخرتاع 1986، حامية 

براءة االخرتاع يف ماليزيا. ميكن ملقّدم الطلب أن يتقدم بطلب براءة اخرتاع مبارشة إذا 

كان مقيامً أو يسكن يف ماليزيا. ميكن ملقدم الطلب األجنبي أن يتقدم بطلبه فقط 

من خالل وكالة براءات اخرتاع مسجلة يف ماليزيا تنوب عن مقّدم الطلب.

مثل الترشيعات يف دول أخرى، يكون االخرتاع جديراً مبنح براءة اخرتاع إذا كان جديداً 

ويتضمن خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق يف مجال صناعي. وحسب الجوانب التجارية 

لحقوق امللكية الفكرية، ينص قانون براءات االخرتاع عىل فرتة حامية مدتها 20 عاماً من 

تاريخ تقديم الطلب.  ومبوجب القانون، تقدم شهادة االبتكار املنتج ملدة ابتدائية مدتها 10 

سنوات من تاريخ تقديم الطلب، وتجدد لفرتتني متتاليتني مدة كل واحدة منها 5 سنوات 

حسب االستخدام. يكون ملالك براءة االخرتاع الحق يف االستفادة من االخرتاع املحمي برباءة 

اخرتاع، وتخصيص براءة االخرتاع أو نقلها، ويحق له إبرام عقد مرخص. إال أنه ميكن إدخال 

بعض االستثناءات لرباءات االخرتاع، مثل الرتاخيص اإلجبارية واالستريادات املوازية. 

العالمات التجارية  .2

يتم تنظيم حامية العالمة التجارية مبوجب قانون العالمات التجارية 

لعام 2019 وترشيعات العالمات التجارية لعام 2019.

يوفر القانون حامية للعالمات التجارية وعالمات الخدمة املسجلة يف ماليزيا. بعد 

تسجيل العالمة، ال ميكن ألي رشكة أو شخص غري صاحب العالمة التجارية أو 

األشخاص املخولني أن يستخدموها. ميكن البدء يف تقديم شكوى باالنتهاك ضد مسيئي 

االستخدام.  فرتة الحامية هي 10 سنوات قابلة للتجديد. يحق ملالك العالمة التجارية 

أو عالمة الخدمة تداول حق االستخدام أو التنازل عنه إضافة إىل إمكانية ترخيصه. 

كام هو الحال يف براءات االخرتاع، يجوز ملقدمي الطلب املحليني أن يقدموه بأنفسهم، بينام 

يجب عىل مقدمي الطلب األجانب أن يقوموا بذلك من خالل وكاالت عالمات تجارية مسجلة.

التصاميم الصناعية  .3

تنظم حامية التصاميم الصناعية يف ماليزيا من خالل قانون التصاميم الصناعية 1996، 

وترشيعات التصاميم الصناعية لعام 1999. يوفر القانون حقوق التصاميم الصناعية املسجلة 

مثل امللكية الشخصية ويكون صاحبه قادًرا عىل التخصيص أو النقل مبوجب القانون.

يك تكون مؤهلة للتسجيل، يجب أن تكون التصميامت الصناعية جديدة وال تتضمن 

فقط أسلوب بناء أو تصميم متليه وظيفة املنتج. إضافة إىل ذلك، يجب أال يكون 

تصميم املنتج معتمداً عىل ظهور مادة أخرى تكون جزءاً أساسياً منه.

يجوز ملقدمي الطلب املحليني أن يقدموا طلبات تسجيلهم بشكل فردي أو من 

خالل وكيل تصاميم صناعية مرخص. أما بالنسبة ملقدمي الطلب األجانب، فيجب 

عليهم االستعانة بخدمات وكالء تصاميم صناعية. التصاميم الصناعية املسجلة 

محمية لفرتة مبدئية مدتها 5 سنوات والتي ميكن متديدها لـ 4 فرتات متتالية 

مدة كل واحدة منها 5 سنوات، مام يوفر فرتة حامية متتد حتى 25 عاماً.

قامت ماليزيا بتعديل قانون التصاميم الصناعية لعام 1996 والذي دخل حيز 

التنفيذ اعتباراً من 1 متوز 2013. تتضمن التعديالت حداثة عاملية، وزيادة مدة 

الحامية، وإدخال نظام مجلة امللكية الفكرية )IP Journal System( وبعض 

األحكام الخاصة بتحويل التصاميم الصناعية إىل نقد وسندات مالية. 

حقوق النرش  .4

يوفر قانون حقوق النرش لعام 1987 حامية شاملة ألعامل حقوق النرش. يحدد 

القانون طبيعة األعامل املؤهلة لحقوق النرش )والتي تتضمن برامج حاسوبية(، 

ونطاق الحامية، والطريقة التي تتم مبوجبها الحامية. توجد حقوق النرش يف كل 

عمل مؤهل لحامية حقوق النرش التي يكون املؤلف شخصاً مؤهالً لها.

متتد حامية حقوق النرش لألعامل األدبية أو املوسيقية أو الفنية طوال حياة املؤلف 

و50 سنة بعد وفاته. يف التسجيالت الصوتية، والبث اإلذاعي واألفالم، فإن حامية 

حقوق النرش تكون ملدة 50 سنة بعد نرش أو بث العمل للمرة األوىل.

يوفر القانون حامية حقوق الشخص الذي يقوم باألداء يف أداء مبارش 

)مرسحية أو حفل غنايئ( ويستمر ملدة 50 عاماً من بداية السنة امليالدية 

التالية التي تم فيها األداء املبارش أو تم تصحيحه يف تسجيل صويت.

أضيفت ميزة فريدة للقانون هي تضمينه أحكام خاصة آللية التنفيذ. حيث مينح تعديل 

قانون حقوق النرش لعام 1987 الذي بدأ تنفيذه يف 1 ترشين األول 2003، سلطة التوقيف 

)بدون مذكرة إلقاء القبض(، ونص أيضا عىل تعيني ضباط التنفيذ التابعني لوزارة التجارة 

املحلية وشؤون املستهلك )MDTCA(.    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. 

بدأ رسيان قانون حقوق النرش املعدل 2012 يف 1 آذار 2012. تم تعديل القانون ليكون 

متوامئاً مع التطور التكنولوجي، يك ميتثل للمعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة 

بامللكية الفكرية واملتعلقة بحقوق النرش والحقوق ذات الصلة. من بني التعديالت 

الرئيسية، إدخال نظام اإلشعار الطوعي بحقوق النرش، وتنظيم مؤسسة اإلدارة املشرتكة 

)CMO( وتوسيع مهام محكمة حقوق النرش. ابتداء من 2 شباط 2021، يجوز 

ملاليك حقوق النرش التقدم بطلب لإلشعار الطوعي من خالل املوقع اإللكرتوين  

 .iponline2u.myipo.gov.my

التصاميم التخطيطية للدارات املدمجة  .5

يوفر قانون تصميم الدارات املدمجة لعام 2000 حامية التصاميم التخطيطية 

للدارات املدمجة اعتامداً عىل أصالتها واخرتاع املخرتع، وحقيقة أن االخرتاع تم 

اخرتاعه بحرية.  ليس هنالك تسجيل للتصميم التخطيطي للدارة املدمجة.

مدة الحامية هي 10 سنوات من تاريخ االستفادة التجارية، أو 15 سنة من تاريخ االخرتاع 

إذا مل تتم االستفادة منه تجارياً. يسمح القانون أيضاً لصاحب االخرتاع اتخاذ إجراء قانوين إذا 

تم انتهاك مثل هذه الحقوق املعرتف بها مبوجب القانون. ميكن نقل الحق أيضاً إما بشكل 

جزيئ، أو كيل بطريقة التخصيص، أو الرتخيص، أو الوصية، أو من خالل إنفاذ القانون.

يتم تطبيق القانون وفقاً التفاقية الجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية لتوفري ضامن 

للمستثمرين يف املجال اإللكرتوين يف ماليزيا وللتأكد من التطور التكنولوجي يف البالد.

الدالالت الجغرافية  .6

يوفر قانون املؤرشات الجغرافية لعام 2000 حامية للبضائع التي تتبع اسم املكان الذي تنتج 

فيه، حيث تعزى نوعية معينة من البضائع، أو السمعة، أو الخصائص األخرى لتلك البضائع 

بشكل أسايس ملنطقتها الجغرافية.  تطبق هذه الحامية عىل البضائع مثل املنتجات الطبيعية أو 

الزراعية أو من املنتجات اليدوية أو منتجات أي صناعة معينة. لن يتم توفري الحامية مبوجب 

القانون للمنتجات ذات الدالالت الجغرافية التي تتعارض مع النظام العام أو األخالق العامة.

ميكن ملقدمي الطلب املحليني تقديم طلباتهم بشكل منفرد أو من خالل وكيل دالالت 

جغرافية مسجل. إال أنه يجب عىل مقدمي الطلبات األجانب، االستعانة بخدمات وكالء 

دالالت جغرافية. فرتة الحامية هي 10 سنوات، قابلة للتجديد لفرتة 10 سنوات.
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توفر املؤسسة املاليزية للملكية الفكرية )MyIPO(، خدمات بحث عىل اإلنرتنت، وتقديم 

طلبات لرباءات االخرتاع، والعالمات التجارية، والتصاميم الصناعية، والدالالت الجغرافية، 

والبحث اإللكرتوين إلرسال إشعارات إىل األعامل املندرجة تحت حقوق النرش. ملزيد من 

.www.myipo.gov.my املعلومات حول حامية امللكية الفكرية، يرجى زيارة املوقع

7.  تقييم امللكية الفكرية

قد يختار املستثمرون إجراء تقييامت ملكيتهم الفكرية باستخدام مثمنني محليني للملكية الفكرية، 

تدربوا من خالل برنامج التدريب عىل تقييم امللكية الفكرية الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع معهد 

التجارة العاملي )WTI(، يف جامعة برين يف سويرسا. سيساعد ذلك يف تقليل التكلفة والتعقيد 

الناجم عن تعيني مثمنني أجانب للملكية الفكرية ليقدموا تقييامتهم ألغراض التمويل واإلقراض، 

وبذلك يصبح الحصول عىل تقييم امللكية الفكرية يف متناول الرشكات الصغرية واملتوسطة وأصحاب 

امللكية الفكرية. وهذا بدوره سيساهم يف الحيوية العامة للنظام البيئي للملكية الفكرية.

متويل امللكية الفكرية  .8

كجزء من االسرتاتيجية الشاملة للحكومة لتحسني وتعزيز تنافسية الرشكات الصغرية 

واملتوسطة املحلية، تعمل املؤسسة املاليزية للملكية الفكرية )MyIPO(، مع جهات أساسية 

عدة من أصحاب املصلحة الفاعلني يف الصناعة، وخصوصاً املقرضني، واملؤسسات املالية، 

لتوسيع منتجاتها املالية والقروض من خالل تقديم التمويل عىل أساس حقوق امللكية 

الفكرية للرشكات الصغرية واملتوسطة كجزء من الضامنات املطلوبة لتأمني قروضهم.

سوق حقوق امللكية الفكرية   .9

كجزء من التوجه العام يف تقوية النظام البيئي للملكية الفكرية، فإن ضامن العرض والطلب 

السليم للملكية الفكرية، أصبح رضوريًا جًدا تشجيع االستثامرات الدامئة يف إيجاد امللكية الفكرية 

واألشكال األخرى للمعرفة العملية واألصول غري امللموسة. طورت املؤسسة املاليزية للملكية 

 IP Rights( الفكرية منصة تجريبية وأطلقتها تحت مسمى سوق حقوق امللكية الفكرية

Marketplace( بهدف تحسني الوصول إىل أصحاب امللكية الفكرية والتواصل معهم حني يرغبون 

يف ترخيص حقوقهم وبيعها. تم إنشاء هذه البوابة ملواجهة الصعوبات التي يواجها أصحاب 

امللكية الفكرية يف التعريف بحقوقهم الفكرية والوصول لألشخاص املرَخصني 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 عاملية مناسبة أكرث إىل الشبكة يف املستقبل القريب. 

ملعرفة املزيد حول سوق امللكية الفكرية وكيف املشاركة، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 

.www.iprmarketplace.com.my 

تحفيز تطوير امللكية الفكرية  .10

الهدف من تحفيز تطوير امللكية الفكرية هو تشجيع الباحثني عىل االستفادة من 

امللكية الفكرية من خالل ترخيص املعرفة برباءات االخرتاع، وتشجيع الرشكات 

عىل االستثامر يف البحث وإنتاج املعرفة، ودعم استغالل امللكية الفكرية.

إضافة لجذب الرشكات إلجراء أنشطة البحث والتطوير يف ماليزيا، وتسهيل تسويق امللكية الفكرية 

الناشئة عن عمليات البحث والتطوير املحيل، سيؤدي ذلك أيًضا إىل تشجيع املزيد من األنشطة 

االقتصادية بعد مرحلة البحث والتطوير، وبالتايل خلق فرص عمل ومنتجات / خدمات جديدة.

تصبح الرشكات التي متتلك حقوق أصول امللكية الفكرية املؤهلة، وتتلقى دخاًل من أنشطة امللكية 

الفكرية املؤهلة، تصبح مؤهلة للحصول عىل إعفاء كامل من رضيبة الدخل عىل دخل امللكية 

 Nexus الفكرية املؤهل ملدة تصل إىل 10 سنوات، مبا يتوافق مع اإلرشادات الخاصة مبنهج نكساس

املعدل، والتأكد من حرص التأهل للحافز بالدخل املستمد من امللكية الفكرية املطورة يف ماليزيا.

حيث

تشري “أصول امللكية الفكرية املؤهلة” إىل براءات االخرتاع، أو االبتكارات الخاصة   •
باملرافق مبوجب قانون براءات االخرتاع لعام 1983 ]القانون 291[، أو مبوجب أي 

قانون موازي ألي بلد أو إقليم؛ والربمجيات املحمية بحقوق النرش مبوجب قانون 

حقوق النرش لعام 1987؛ أو مجموعة حقوق امللكية الفكرية التي تنتمي ملجموعة 

املبتكرات نفسها )اثنان أو أكرث من حقوق امللكية الفكرية املؤهلة واملرتابطة 

بطريقة ال ميكن معها تحديد أي جزء بعينه من النفقات يتم إنفاقه يف البحث 

والتطوير عىل أي من تلك املجموعة املرتابطة من املبتكرات، أو تحديد أي جزء 

من الدخل العام يتم الحصول عليه فقط من حقوق خاصة بأحد املبتكرات(.

يشري “دخل امللكية الفكرية املؤهل” إىل الرسوم املحصلة من االمتيازات والرتخيص.  •

لن تكون الرشكات التي تستفيد حاليًا من حوافز مبوجب القسم 34 أ / 

34 ب من قانون رضيبة الدخل، لن تكون مؤهلة لهذا الحافز.

يجب تقديم الطلبات إىل هيئة تطوير االستثامر املاليزية عرب اإلنرتنت وعرب 

بوابة InvestMalaysia portal. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم 

الطلبات واإلرشادات Forms and Guidelines عىل موقع الهيئة.

تنتهي صالحية هذا الحافز يف 31 كانون األول 2022، ويجب تقديم الطلبات 

)واستالمها( من قبل هيئة تنمية االستثامر املاليزية يف هذا التاريخ أو قبله.
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VIII  الفصل

التحقق من االستدامة البيئية
لتعزيز 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 التحكم بالتلوث التعديالت املحتملة يف 

خط اإلنتاج من أجل تقليل إنتاج النفايات، واعتبار منع التلوث جزء من عملية اإلنتاج، 

والرتكيز عىل خيارات إعادة التدوير، مبا يف ذلك ثقافة االنضباط الذايت خالل املرشوع.

ترشف دائرة البيئة التابعة لوزارة البيئة واملياه عىل حامية البيئة. يجب عىل 

الرشكات مراجعة وزارة البيئة للحصول عىل مزيد من املعلومات حول اإلجراءات 

والتوجيهات حول كيفية التأكد من كون مشاريعهم سليمة بيئيًا ومستدامة.

نرشت وزارة البيئة دليالً للمستثمر حول املتطلبات البيئية ملشاريع 

التنمية الصناعية املختلفة املوجودة عىل املوقع التايل:

www.doe.gov.my/portalv1/wp-content/

uploads/2010/12/A-Guide-For-Investors.pdf

السياسة  .1

تم إحداث السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة لتلبية التقدم املستمر االقتصادي 

واالجتامعي والثقايف، ولتحسني نوعية الحياة للمواطنني املاليزيني من خالل تنمية 

بيئية قوية ومستدامة. تهدف السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة لتحقيق:

بيئة نظيفة وآمنة ومنتجة وصحية لألجيال الحالية والقادمة.  •

املحافظة عىل اإلرث الطبيعي والثقايف الفريد واملتنوع للبالد   •
واملشاركة الفعالة من قبل كل أطياف املجتمع.

أمناط وأساليب الحياة املستدامة لالستهالك واإلنتاج.  •

هناك مثانية مبادئ مدرجة تحت السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة 

لتناغم أهداف التنمية االقتصادية مع الرضورات البيئية: 

اإلدارة الرشيدة للبيئة  •

املحافظة عىل حيوية الطبيعة وتنوعها  •

التحسني املستمر يف جودة البيئة  •

االستخدام املستدام للموارد الطبيعية  •

عملية اتخاذ القرار املتكاملة  •

دور القطاع الخاص  •

االلتزام واملساءلة  •

املساهمة النشطة يف املجتمع الدويل  •

تسعى السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة إىل دمج االعتبارات البيئية يف األنشطة التنموية ويف 

جميع عمليات اتخاذ القرار وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية البرشية طويلة األمد باإلضافة 

لحامية وتعزيز البيئة.  فهي تكّمل وتعزز األبعاد البيئية للسياسات الوطنية األخرى كتلك 

املتعلقة بتشجري الغابات والصناعة، وتراعي املعاهدات الدولية واالهتاممات العاملية.

املتطلبات البيئية  .2

يدعو قانون الجودة البيئية لعام 1974 والترشيعات املصاحبة له إىل تقييم األثر 

البيئي، وتقييم مالءمة املوقع، وتقييم التحكم بالتلوث، واملراقبة واالنضباط 

الذايت املتوافق مع القانون. يجب عىل األنشطة الصناعية الحصول عىل 

املوافقات التالية من املدير العام للجودة البيئية قبل تنفيذ املرشوع.

تقييم األثر البيئي لألنشطة املنصوص عليها. 	

إشعار خطي إلنشاء أي مرفق ينتج عنه مصدر جديد لترصيف النفايات   
السائلة الصناعية أو النفايات السائلة املختلطة ومصدر جديد لالنبعاثات.

الحصول عىل إذن ورخصة خطية لبناء وإشغال وتشغيل   
املباين املحددة ووسائل النقل املقررة.

تقييم األثر البيئي لألنشطة املنصوص عليها  2.1

يجب عىل املستثمر أن يتحقق أوالً فيام إذا كان تقييم األثر البيئي مطلوباً ألنشطته الصناعية 

املقرتحة.  تشكل دراسة تقييم األثر البيئي عادة موافقة من املستوى الثاين وهي رضورية للموافقة 

عىل املرشوع قيد التقييم من قبل سلطة اعتامد املرشوع. يتم بعد ذلك تقديم موافقة تقييم األثر 

البيئي، التي تم الحصول عليها ملرشوع ما، ويتم تقدميها إىل الجهة املسؤولة عن املوافقة عىل 

املرشوع عرب مركز الشباك الواحد )OSC(، مصحوبة باملتطلبات األخرى للحصول عىل املوافقة 

وتقدميها للجهات الفنية املختصة ذات الصلة. فيام ييل األنشطة املنصوص عليها يف أمر الجودة 

البيئية )األنشطة املقررة(، تعميم 2015 )تقييم األثر البيئي(، والذي يتطلب تقييم التأثري البيئي. 

الجدول األول

الزراعة:  .1

برامج تطوير األرايض التي تغطي مساحة 20 هيكتاراً أو أكرث وأقل   )a(

من 500 هيكتار إلدخال الغابات يف اإلنتاج الزراعي.

تطوير األرايض الزراعية التي تغطي مساحة 500 هيكتار أو أكرث   )b(

مبا يف ذلك التغيريات يف أنواع االستخدام الزراعي. 

املطار:  .2

توسيع املطار مبا يشمل املدرج بطول 1000 مرت أو أكرث.

الرصف الصحي والري  .3

إنشاء بحريات صناعية وتوسيع البحريات الصناعية التي تكون مساحتها 100 هيكتاًرا أو أكرث.  )a(

برامج الري التي تغطي مساحة 500 هيكتاراً أو أكرث.  )b(

املسامك:  .4

مشاريع تربية األسامك عىل األرض مصحوبة بإزالة غابات املنغروف أو غابات مستنقع الخث أو 

غابات مستنقعات املياه العذبة التي تغطي مساحة 20 هكتار أو أكرث وتكون أقل من 50 هكتار.

الغابات:  .5

تحويل غابة عند ارتفاع 300 مرت أو أكرث فوق مستوى سطح البحر إىل استخدام   )a(

آخر لألرض تغطي مساحة 20 هيكتاراً أو أكرث، ولكنها أقل من 100 هيكتاراً.

التحطيب أو قطع األخشاب أو أخذها بغية تحويل األرض من غابة إىل استخدام   )b(

آخر، وهي تغطي مساحة 100 هيكتاراً أو أكرث، ولكنها أقل من 500 هيكتاراً.

التحطيب أو قطع األخشاب أو أخذها من الغابة عند ارتفاع أقل من 300 مرت فوق   )c(

سطح البحر وتغطي مساحة 100 هيكتاراً أو أكرث خارج الغابات املحمية الدامئة.

تحويل مساحة مام ييل:  )d(

غابة مانغروف   )i(

غابة مستنقع الخث   )ii(

غابة مستنقع مياه عذبة  )iii(

لالستخدام الصناعي أو املنزيل أو الزراعي وتغطي مساحة 20 

هكتاراً أو أكرث، ولكنها أقل من 50 هكتاراً.
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تطوير الغابات املشجرة التي تغطي مساحة 100 هيكتاراً   )e(

أو أكرث، ولكنها أقل من 500 هيكتاراً.

الصناعة:  .6

الكيامويات:  )a(

تبلغ القدرة اإلنتاجية لكل منتج أو للمنتجات املركبة ما مقداره 100 طن أو أكرث يف اليوم.  

اإلسمنت:  )b(

معمل لطحن اإلسمنت بقدرة إنتاجية يومية قدرها 200 طن أو أكرث يف اليوم.   

الجري )الجبس(  )c(

إنتاج 100 طن أو أكرث يومياً من الجري املحروق باستخدام الفرن الدوار أو   

50 طن أو أكرث من الجري املحروق يومياً باستخدام الفرن العمودي. 

البرتوكيامويات  )d(

قدرة إنتاج لكل منتج أو للمنتج املركب أو أقل من 50 طن يومياً.   

أحواض بناء السفن:  )e(

الوزن الكيل بالطن لكمية 5000 طن أو أكرث.  

استصالح األرايض:  .7

استصالح السواحل أو استصالح األرايض عىل طول ضفاف 

النهر مبا يشمل مساحة تقل عن 50 هكتاراً.

التعدين:  .8

تكون عملية املعالجة خارج منطقة تواجد املعادن مبا يف ذلك تركيز األلومنيوم،   )a(

أو النحاس، أو الذهب، أو الحديد أو التنتالوم أو معادن األرض النادرة.

تعدين الرمال عىل األرض أو النهر أو يف املناطق الساحلية أو يف املسطحات املائية التي ال   )b(

تتجاوز 3 أميال بحرية تقاس من خط املاء املنخفض وتشمل مساحة 20 هكتاراً أو أكرث.

تعدين الرمال يف منطقة الجرف القاري  )c(

النفط:  .9

تطوير أي مام ييل:  )a(

حقل النفط.  )i(

حقل الغاز.   )ii(

حقل الغاز والنفط.  )iii(

إنشاء ما طوله 30 كيلومرتاُ أو أكرث مام ييل:  )b(

األنابيب البحرية.  )i(

األنابيب الربية.  )ii(

األنابيب البحرية والربية.  )iii(

إنشاء أي مام ييل:  )c(

مرافق لفصل النفط ومعالجته ومناولته وتخزينه.  )i(

)ii(  مرافق لفصل الغاز ومعالجته ومناولته وتخزينه.

مرافق لفصل الغاز والنفط، ومعالجتهام، ومناولتهام، وتخزينهام.  )iii(

إنشاء مستودع للمنتجات لتخزين النفط أو الغاز أو الديزل تبلغ   )d(

سعة تخزينية قدرها 60,000 برميل أو أكرث )باستثناء محطة الخدمة( 

ضمن 3 كيلومرت من أي منطقة تجارية أو صناعية أو سكنية.

املوانئ  .10

توسيع امليناء والذي يتضمن زيادة %50 أو أكرث يف سعة املناولة )الشحن( سنوياً..  )a(

توسيع ميناء األسامك مبا يف ذلك زيادة بنسبة %50 أو   )b(

أكرث يف كمية األسامك املصطادة سنوياً.

محطة التوليد واإلمداد  .11

إنشاء محطة طاقة تعمل بواسطة البخار باستخدام الوقود األحفوري )غري   )a(

الفحم( ومتتلك قدرة 10 ميغاوات أو أكرث بوجود خط إمداد أو بعدمه.

إنشاء محطة توليد الطاقة ذات الدورة املجمعة بوجود خط إمداد أو بعدمه.  )b(

إنشاء خط إمداد يف منطقة حساسة بيئياً.  )c(

تطوير املنطقة الساحلية ومنطقة التالل:  .12

إنشاء مبنى أو مرافق تحتوي عىل 80 غرفة أو أكرث يف منطقة ساحلية.  )a(

إنشاء منتجع أو فندق محطة يف تلة عىل ارتفاع 300 مرت أو أكرث   )b(

فوق سطح البحر تغطي مساحة 20 هكتاراً أو أكرث.

التطوير يف املناطق املائلة:  .13

تطوير األرايض أو تطهريها ملساحة تقل عن %50 من مساحة مائلة 

أكرب من أو يساوي 25 درجة، ولكن أقل من 35 درجة.

معالجة النفايات والتخلص منها:  .14

النفايات املجدولة:  )a(

إنشاء معمل استخالص )خارج املوقع(.  )i(

إنشاء محطة معالجة املياه العادمة )خارج املوقع(  )ii(

إنشاء مرفق تخزين )خارج املوقع(  )iii(

النفايات الصلبة:  )b(

إنشاء مصنع السامد.  )i(

إنشاء مصنع استعادة أو مصنع تكرير.  )ii(

مياه الرصف الصحي:  )c(

إنشاء محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي   )i(

لعدد سكان 20,000 نسمة أو أكرث

iمرافق معالجة املخلفات والحأمة الصلبة  )ii(

التجريف  .15

التجريف الرئييس  )a(

التخلص من نفايات املواد املجرفة  )b(
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اإلسكان:  .16

عمليات تطوير سكنية تغطي مساحة 50 هيكتاراً أو أكرث.

تطوير عقارات صناعية:  .17

تطوير عقار صناعي يغطي مساحة 20 هكتاراً أو أكرث

بلدات جديدة:  .18

إنشاء بلدة جديدة مكونة من 2000 وحدة سكنية منزلية أو 

أكرث أو تغطي مساحة 100 هكتاًرا أو أكرث.

املحاجر:  .19

محاجر املواد الصخرية.

الطرق:  .20

إنشاء الطرق الرسيعة.  )a(

إنشاء الطرق الخارجية.  )b(

إنشاء الطرق، أو األنفاق، أو الجسور للعبور بجوار، أو قرب املناطق الحساسة بيئياً.  )c(

التزويد باملياه:  .21

تطوير املياه الجوفية للمشاريع الصناعية أو الزراعية أو تزويد املياه 

للمناطق الحرضية بـ 4,500 مرت مكعب أو أكرث يومياً.

الجدول الثاين

الزراعة:  .1

برامج تطوير األرايض التي تغطي مساحة 500 هيكتاراً   )a(

أو أكرث إلدخال الغابات يف اإلنتاج الزراعي.

منطقة جديدة لرتبية الخنازير يبلغ عددها 2000 خنزيرًا أو أكرث.   )b(

املطار:  .2

إنشاء مطار جديد يشمل مدرًجا بطول 1000 مرت أو أطول.  )a(

إنشاء مطار صغري يف منتزه املدينة الرئييس أو بالقرب منه أو   )b(

بجواره، أو بقرب املنتزه الوطني، أو املنتزه املايئ الوطني، أو املنتزه 

املايئ املحيط بالجزيرة أو بقرب املناطق الحساسة بيئياً. 

الرصف الصحي والري  .3

إنشاء بحريات صناعية وتكبري صناعي للبحريات مبساحات سطحية مقدارها   )a(

50 هكتاًرا أو أكرث يف املناطق الحساسة بيئياً أو بالقرب منها أو بجوارها.

أي إنشاء للرصف الصحي لألرايض الرطبة أو مواطن الحياة الربية أو   )b(

غابات األرايض الجافة التي تغطى مساحة 20 هكتاًرا أو أكرث.

املسامك:  .4

مشاريع الرتبية املائية عىل األرض التي يصحبها إزالة غابات املانغروف، وغابات مستنقعات 

الخث، أو غابات مستنقعات املياه العذبة، والتي تغطي مساحة 50 هكتاًرا أو أكرث.

الغابات:  .5

تحويل غابة توجد عىل ارتفاع 300 مرتًا أو أكرث فوق سطح البحر    )a(

الستخدام آخر لألرض وتغطي مساحة 100 هكتاًرا أو أكرث.

قطع األشجار أو تحويل الغابات إىل استخدام آخر لألرض ضمن-  )b(

منطقة تجميع الخزانات املستخدمة لتزويد مياه   )i(

البلدية أو للري أو للطاقة الكهرومائية.

منطقة قريبة أو مجاورة ألي منتزه تابع للوالية أو منتزه بحري وطني.  )ii(

أي منتزه تابع للوالية أو منتزه وطني أو منتزه مايئ وطني.  )iii(

املنطقة املعلن عنها يف الجريدة بأنها غابة تجميع املياه مبوجب   )iv(

قانون تشجري الغابات الوطني لعام 1984 ]قانون313[.

التحطيب أو قطع الخشب أو أخذه من الغابة عند ارتفاع 300 مرتًا أو أكرث فوق   )c(

سطح البحر، وتغطي مساحة 100 هكتاًرا أو أكرث خارج الغابات املحمية الدامئة.

تحطيب األخشاب أو قطعها أو أخذها وهي تغطي مساحة 50 هكتاًرا أو أكرث.  )d(

تطوير غابة مشجرة تغطي مساحة 500 هكتاراً أو أكرث.  )e(

تحويل مساحة مام ييل:  )f(

غابة مانغروف.  )i(

غابة مستنقع الخث.  )ii(

غابة مستنقع مياه عذبة.  )iii(

لالستخدام الصناعي أو لبناء املنازل أو لالستخدام الزراعي وتغطي مساحة 50 هكتاًرا أو أكرث.

إزالة غابات املانغروف وغابات مستنقع الخث، أو غابات مستنقع   )g(

املياه العذبة من األرايض املجاورة ألي منتزه بحري وطني.

الصناعة:  .6

غري الحديدية:  )a(

األلومنيوم املصهور األويل )جميع األحجام(.  )i(

النحاس املصهور األويل )جميع األحجام(.  )ii(

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

اإلسمنت:  )b(

بطاقة إنتاجية مقدارها 30 طناً أو أكرث لكل ساعة.

الحديد والفوالذ  )c(

استخدام خام الحديد كمواد خام إلنتاج 100 طن أو أكرث لكل يوم.  )i(

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

البرتوكيامويات  )d(

بطاقة إنتاجية لكل منتج أو منتجات مجمعة قدرها 50 طن أو أكرث لكل يوم.  

عجينة الورق أو عجينة الورق مع الورق:  )e(

 

بطاقة إنتاجية مقدارها 50 طناً أو أكرث يومياً.  

صناعة إعادة تدوير الورق   )f(

بطاقة إنتاجية مقدارها 50 طناً أو أكرث يومياً.  
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استصالح األرايض:  .7

استصالح السواحل أو استصالح األرايض عىل طول ضفاف   )a(

النهر مبا يشمل مساحة 50 هكتاراً أو أكرث.

استصالح السواحل أو استصالح األرايض عىل طول ضفاف النهر   )b(

ضمن مناطق حساسة بيئياً أو بقربها أو جوارها.

استصالح الجزيرة الصناعية  )c(

التعدين:  .8

تعدين املعادن يف مناطق جديدة مبا يشمل العمليات الضخمة.  )a(

تعدين املعادن ضمن مناطق حساسة بيئياً أو بقربها أو جوارها.  )b(

النفط:  .9

إنشاء مصايف لتكرير النفط.  )a(

إنشاء مصايف غاز.  )b(

إنشاء مصايف غاز ونفط.  )c(

املوانئ:  .10

إنشاء ميناء جديد.  )a(

إنشاء ميناء جديد لصيد األسامك.  )b(

محطة التوليد واإلمداد  .11

إنشاء محطة طاقة تعمل بالفحم املحروق ومتتلك قدرة قدرها   )a(

10 ميغا واط أو أكرث بوجود أو عدم وجود خط إمداد.

إنشاء محطة توليد وقود نووي بوجود أو عدم وجود خط إمداد.  )b(

تطوير يف منطقة ساحلية أو يف منطقة املنتزه الوطني ومنتزه الوالية:  .12

تطوير مرافق السياح واملرافق الرتفيهية أو املرافق األخرى-

يف أي منتزه وطني أو منتزه عىل مستوى الوالية.  )a(

عىل أي جزيرة يف املياه املحيطية والتي تم إعالنها منتزًها بحريًا وطنيًا أو   )b(

محمية بحرية مبوجب قانون تربية األسامك 1985 ]قانون 317[. 

التطوير يف املناطق املائلة:  .13

تطوير األرايض أو تطهريها ملساحة قدرها %50 أو أكرث من مساحة   )a(

مائلة أكرب من أو يساوي 25 درجة، ولكنها أقل من 35 درجة.

إنشاء طريق أو نفق أو جرس للعبور ملنطقة ذات ميالن أكرب من أو يساوي 35 درجة.  )b(

معالجة النفايات والتخلص منها:  .14

النفايات املجدولة:  )a(

إنشاء معمل للمعالجة الحرارية.  )i(

إنشاء مصنع استعادة خارج املوقع لنفايات بطاريات حمض الرصاص.  )ii(

إنشاء معمل استعادة خارج املوقع أو مرفق للمعالجة يقوم بتوليد كمية   )iii(

كبرية من املياه العادمة ويقع يف منبع إمداد املياه العامة املستخدمة.

إنشاء مرفق آمن يستخدم كمكب نفايات.  )iv(

النفايات الصلبة: ب . 

إنشاء معمل للمعالجة الحرارية.  )i(

إنشاء مرفق يستخدم كمكب نفايات صحية.  )ii(

إنشاء محطة تحويل.  )iii(

إنشاء السدود:  .15

إنشاء سد أو خزان لحجز املياه ألغراض الري، أو للتخفيف من الفيضانات   )a(

والتحكم يف الطمي، أو ألغراض االستجامم، واإلمداد باملياه، أو ألي 

سبب آخر، مبساحة سطحية قدرها 100 هكتاًرا أو أكرث.

برنامج السد والطاقة الهيدروليكية مع أي أو مع كل مام ييل:  )b(

سد ارتفاعه 15 مرت أو أكرث وهياكل جانبية تغطي   )i(

مساحة كلية مقدارها 40 هكتاراً أو أكرث؛

خزان مبساحة سطحية مقدارها 100 هكتاراً أو أكرث.  )ii(

النقل  .16

إنشاء طرق جديدة أو طرق فرعية ملشاريع النقل الرسيعة والضخمة.  )a(

إنشاء سكك حديدية جديدة أو خطوط فرعية للسكك الحديدية.  )b(

املواد املشعة ونفاياتها:   .17

يشمل أي نشاط محدد يف هذا الجدول ويف الجدول األول 

تستخدم فيه املواد املشعة وتولد النفايات املشعة.

مرحلة تقديم تقرير تقييم األثر البيئي:

تقديم الرشوط املرجعية )TOR(للموافقة عليها  .i

تقديم تقرير تقييم األثر البيئي )EIA( للموافقة عليه  .ii

يجب إن يُعد كلتا الوثيقتني شخص مؤهل )مستشار تقييم تأثري بيئي مسجل لدى وزارة البيئة( 

ويجب أن تكونا وفًقا للمبادئ التوجيهية التي يحددها املدير العام للبيئة واملبادئ التوجيهية 

األخرى ذات الصلة التي تنرشها الجهات األخرى. تم إعداد دليل تقييم األثر البيئي يف ماليزيا، 

2016، ملساعدة القامئني عىل املرشوع عىل فهم أهداف تقييم التأثري البيئي، ولبيان إجراءات 

تنفيذ دراسات تقييم التأثري البيئي، واملبادئ التوجيهية إلعداد تقارير تقييم التأثري البيئي.

تقييم مالءمة املوقع  2.2

قبل التخطيط للمرشوع الصناعي، يجب التأكد من مالمئة موقع املرشوع املقرتح مناسب 

لغرضه، ويجب حل أي مخاوف بيئية قبل التصميم و/أو التخطيط.  ميكن تجاوز 

التناقضات التي ميكن أن تطرأ من خالل اختيار املوقع السليم واألهم من ذلك، اعتبار 

الضوابط البيئية ومنع التلوث، وهو أمر مهم لالستدامة طويلة األمد، وأيًضا للنشاط 

الصناعي.  سيساعد هذا يف تقليل التكاليف االستثامرية غري الرضورية التي ميكن أن تطرأ 

خصوصاً عىل ضوابط التلوث ومن أجل تحسني التصور العام للمرشوع أو النشاط.

إن املبادئ التوجيهية البيئية لتحديد موقع الصناعات واملناطق السكنية )SZIRA( واألساسيات 

البيئية ملواقع الصناعات يف ماليزيا EESIM(، 2017( واملنشورة من قبل وزارة البيئة، هي 

مبثابة وثيقة إرشادية ملطوري املرشوع عند اختيارهم ملوقع مناسب إلنشاء مرفق تصنيعي أو 

صناعي.  يجب تحديد موقع النشاط الصناعي املقرتح ضمن العقار الصناعي ويجب تطويره 

وإدارته من خالل إجراءات تحكم بيئي متني.  عند النظر يف مالءمة املوقع املقرتح، يتم تقييم 

املوقع املقرتح من حيث مالءمته للضوابط املنشورة والخطط املحلية وتعليامت استخدام األرايض 

 ،)PLAN Malaysia( املحيطة، وتوفري املناطق العازلة املحددة من قبل برنامج تخطيط ماليزيا

أضف إىل ذلك سعة املنطقة الستقبال كمية تلوث إضايف، ومتطلبات التخلص من النفايات.
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IX  الفصل

ربط عملك بالبنية التحتية 
والتسهيالت يف ماليزيا 

األرايض الصناعية  .1

العقارات الصناعية  1.1

تظل البنية التحتية ذات املستوى العاملي إىل جانب سهولة مامرسة األعامل التجارية، من بني 

املعايري الرئيسية للمستثمرين أثناء اتخاذ قرارات االستثامر. متتلك ماليزيا أكرث من 600 منطقة 

صناعية تلبي احتياجات الرشكات عرب مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الصناعات الصغرية، 

وصناعات الحالل، والتكنولوجيا الحيوية، و “التكنولوجيا املتطورة”. تم تطوير هذه املناطق 

الصناعية لتوفري بيئة مواتية وصديقة لألعامل التجارية للمستثمرين. حيث تتوفر بنية تحتية 

ممتازة، وتسهيالت عديدة مثل سهولة الوصول إىل املدن الكربى، وإمدادات كافية من الكهرباء 

واملياه، ورسعة إنرتنت عالية الرسعة )HSBB( تصل إىل 1 جيجابايت يف الثانية، وخطوط 

أنابيب الغاز، ومرافق الخدمات اللوجستية والتخزين، وأمن املصانع، واملرافق الجاهزة متعددة 

الطوابق، و “مناطق التوصيل والتشغيل”، كل ذلك متوفر بسهولة. تعمل هذه التسهيالت 

عىل تقليل تكاليف بدء التشغيل عىل املستثمرين وكذلك تسهيل تنفيذ املشاريع يف ماليزيا.

تقوم املدن الصناعية الرئيسية يف ماليزيا عىل مبدأ املجمعات، حيث تتوفر 

الخدمات الشاملة بسهولة لتلبية احتياجات سلسلة القيمة الصناعية بأكملها. 

فيام ييل بعض املدن الصناعية البارزة القامئة عىل مبدأ املجمعات:

)KHTP( مجمع كوليم للتقنية املتطورة   •

يعد مجمع كوليم للتقنية املتطورة أول مجمع صناعي ذو تقنية متطورة مع اتصال 

لوجستي متعدد الوسائط وبنية تحتية صناعية ممتازة، مع الرتكيز عىل التصنيع 

عايل التقنية، والصناعة كثيفة رأس املال، والتقنيات املتقدمة، وأنشطة البحث، 

والتطوير. يُعرف أيًضا بأنه أحد أكرث مواقع االستثامر يف آسيا املفضلة للرشكات 

العاملة يف مجال التكنولوجيا العالية والتقنيات املتطورة والصناعات الطبية.

)BKIP( مجمع باتو كاوان الصناعي   •

يعد مجمع باتو كاوان الصناعي مركزًا تقنيًا رئيسيًا يف البالد، وقد تم تطويره خصيًصا لالستثامرات 

ذات التقنية املتطورة والقيمة املضافة العالية، مبا يف ذلك استثامرات البحث والتطوير يف 

مجموعة اإللكرتونيات واألمتتة. اجتذب املجمع املجهز بشكل شامل، مع مرافق البنية التحتية 

عالية الجودة وسهولة الوصول إىل املطار وامليناء، اجتذب العديد من الرشكات املاليزية والرشكات 

متعددة الجنسيات البارزة )MNCs( لتأسيس وجودها يف مجمع باتو كاوان الصناعي.

I-Park مجمع آي •

مجمع آي هو مفهوم مجمع مبتكر ومستدام تم تطويره يف جوهور. حتى اآلن، تم تطوير ثالث 

 I-Park Senai @ ومجمع ،I-Park SILC مجمعات من هذا النوع، وهي مجمع أي سيلك

airport City، وأخريًا مجمع I-Park Kulai. تم بناء هذه املجمعات وفًقا للمعايري الدولية، 

وهي متكاملة متاًما مع التسهيالت املمتازة، وتوفر حالً شامالً للمستثمرين، وتوفر مرافق 

التوصيل والتشغيل، مثل اتصال الغاز الطبيعي املتاح بسهولة، ومهاجع العامل، والوصول إىل 

اإلنرتنت فائق الرسعة )HSBB(، كل ذلك مقدم للمستثمرين بغرض تبسيط أعاملهم التجارية.

يعد املجمع الوجهة املثالية لكل من الرشكات املحلية واملتعددة الجنسيات العاملة يف 

مجاالت التصنيع والبحث والخدمات اللوجستية واالبتكارات ذات التقنية املتطورة. 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن الوصول إليه بسهولة عن طريق الجو عرب مطار سيناي 

الدويل ومطار شانغي يف سنغافورة. كل هذه املجمعات جاهزة لتلبية متطلبات 

الرشكات متعددة الجنسيات التي تحرص عىل إعادة االستثامر يف ماليزيا.

)POIC Lahad Datu( بويك، لحد داتو •

خصصت هذه املنطقة لقسم صناعة زيت النخيل. إنه مجمع صناعي متكامل مصمم 

خصيًصا لتلبية احتياجات الصناعات القامئة عىل زيت النخيل بأنواعها الخفيفة واملتوسطة 

والثقيلة. كام أن املرافق مثل محطات الحاويات ومحطات املخلفات الجافة ومحطات 

املخلفات السائلة ورصيف البارجات، كلها متاحة بسهولة يف هذا املجمع.

إضافة لالستثامرات املرتبطة مبارشة بزيت النخيل، يقدم املجمع أيًضا فرًصا تجارية يف مجموعة 

واسعة من خدمات الدعم، مثل املوانئ والخدمات اللوجستية والكتلة الحيوية، واملصايف 

الحيوية، والتشغيل والصيانة والخدمات األخرى املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة.

)SIP( مجمع ساماالجو الصناعي •

يقع مجمع ساماالجو الصناعي )SIP( يف بينتولو، ساراواك، وهو مجمع صناعي 

ممتد عىل مساحة 7000 هكتار للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة، وللصناعات 

الثقيلة مثل صهر األملنيوم والحديد والصلب وتكرير النفط، وللصناعات القامئة عىل 

السيليكا، والهندسة البحرية، ومجموعة واسعة للخدمات الصناعية والداعمة.

برصف النظر عن التسهيالت واملرافق املمتازة، فإن املجمع مزّود أيًضا مبيناء مخصص 

يعرف باسم ميناء Samalaju الصناعي، وهو مجهز مبعدات مناولة البضائع تتسم 

بالكفاءة والحداثة. يعمل امليناء كمركز لوجستي للعديد من الرشكات متعددة 

الجنسيات والرشكات املحلية املوجودة يف مجمع ساماالجو الصناعي.

للحصول عىل قامئة أكرث شموالً للمناطق الصناعية يف ماليزيا، يرجى قراءة 

دليل ماليزيا للمناطق الصناعية املنشور بشكل مشرتك من قبل هيئة تطوير 

االستثامر املاليزية واتحاد املصّنعني املاليزيني واملتوفر عىل املوقع التايل:

www.fmm.org.my/images/articles/publication/Malaysia%20

Industrial%20Park%20Directory.pdf

املناطق الحرة  1.2

املنطقة الحرة هي منطقة تقع يف أي جزء من ماليزيا أعلن عنها وزير املالية مبوجب 

أحكام الفقرة 3 )1( من قانون املنطقة الحرة لسنة 1960 لتكون منطقة تجارية حرة أو 

منطقة صناعية حرة. تم تصميمها بشكل رئييس لتشجيع تجارة املوانئ الوسيطة وخصوصاً 

املؤسسة لرشكات التصنيع التي تنتج أو تجّمع املنتجات للتصدير بشكل رئييس. 

تخضع األنشطة والصناعات املوجودة فيها للحد األدىن من اإلجراءات الجمركية وتعترب 

مبوجب الفقرة 2 )1 أ( من قانون الجامرك 1967 مكاناً خارج منطقة الجمرك الرئيسية. 

ينطبق عىل املنطقة الحرة أيًضا كاًل من األحكام الخاصة بحظر الواردات والصادرات 

مبوجب القسم 31، والعبور والشحن مبوجب الجزء IVA، وتصاريح املوانئ مبوجب 

الجزء الخامس، واألحكام العامة التي تؤثر عىل السفن يف املياه اإلقليمية مبوجب 

الجزء السادس، والبيانات مبوجب الجزء السابع من قانون الجامرك لعام 1967.

املناطق التجارية الحرة   1.2.1

املنطقة التجارية الحرة هي منطقة حرة مخصصة لتنفيذ األنشطة التجارية والتي 

تتضمن التجارة )باستثناء تجارة التجزئة( وتقسيم الحمولة، والتصنيف، وإعادة 

التغليف، وإعادة وضع امللصقات. وافق وزير املالية عىل تجارة التجزئة مبوجب 

املادة 6 أ من قانون املناطق الحرة لعام 1990 لبعض املناطق الحرة.

يوجد حتى اليوم 23 منطقة تجارية حرة تقع يف امليناء الشاميل والجنويب والغريب مليناء كالنغ، 

 ،)Butterworth( وبرتوورث ،)MLH( ومنطقة ميلز لوجستيك هاب ،)PKFZ( بوالو إنده

 Rantau( ومطار كواالملبور الدويل، ورانتاو بانجانغ ،)Bayan Lepas( وبيان ليباس

 ،)Stulang Laut( وستوالنغ الوت ،)Pengkalan Kubor( وبينغكاالن كوبور ،)Panjang

وبوكيت كايو هيتام )Bukit Kayu Hitam(، وميناء كوانتان )Port of Kuantan(، وميناء 

.)Tanjung Pelepas( وميناء تانجونغ بيليباس ،)Pasir Gudang( باسري غودانغ

املناطق الصناعية الحرة   1.2.2

عدا عن الحد األدىن من اإلجراءات الجمركية، متّكن املناطق الصناعية الحرة 

الرشكات الصناعية املوجهة للتصدير، من االستفادة من اإلعفاء الجمريك السترياد 

املواد الخام، وقطع التبديل، واآلالت، واملعدات الالزمة مبارشة يف عملية التصنيع، 

إضافة إىل الحد األدىن من اإلجراءات يف تصدير منتجاتها النهائية. 

 ،)Pasir Gudang( يوجد حتى تاريخ اليوم 22 منطقة صناعية حرة، تقع يف باسري غودانغ

وتانجونغ بيليباس )Tanjung Pelepas(، وباتو برييندام )Batu Berendam(، وتانجونغ كلينغ 

)Tanjung Kling(، وتيلوك وبانغليام غارانغ )Telok Panglima Garang(، وبوالو إنداه 

)Pulau Indah(، وسونغاي وي )Sg. Way( ، وجيالبانغ )Jelapang(، وكينتا )Kinta(، وبيان 

.)Sama Jaya( وساما جايا ، )Seberang Perai( وسيبريانغ بياراي ، )Bayan Lepas( ليباس
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ميكن أن تتواجد الرشكات يف املناطق الصناعية الحرة عندما: 

يكون كامل اإلنتاج أو ما ال يقل عن %80 من إنتاجها مخصًصا للتصدير. 	

تكون موادها الخام / مكوناتها مستوردة بشكل رئييس. ومع ذلك، تشجع الحكومة   
رشكات املناطق الصناعية الحرة عىل استخدام املواد الخام/ املكونات املحلية.

مستودعات التصنيع املرخصة  1.3

لتمكني الرشكات من االستفادة من تسهيالت املناطق الصناعية الحرة يف املناطق التي ال 

يكون تأسيس مناطق صناعية حرة فيها عمليًا أو مرغوبًا فيه، ميكن للرشكات يف مثل هذه 

الحالة تأسيس مستودعات تصنيع مرخصة. التسهيالت املمنوحة ملستودعات التصنيع 

املرخصة )LMWs( مشابهة للمصانع التي تزاول أعاملها يف املناطق الصناعية الحرة.  

الرشكات املعتمدة عادة ملستودعات التصنيع املرخصة هي: 

الرشكات التي يكون كامل اإلنتاج أو ما ال يقل عن  	
%80 من إنتاجها مخصًصا للتصدير.

الرشكات التي تكون موادها / مكوناتها الخام مستوردة بشكل رئييس. 	

تسديد الرضائب 

اعتباراً من 1 كانون الثاين 2011، أصبحت املناطق الصناعية الحرة ومستودعات التصنيع املرخصة 

مؤهلة لالستفادة من إعفاء من رسوم االسترياد املساوية ملعدالت )اتفاقية دول اآلسيان للمتاجرة 

بالبضائع( إذا امتثلت للرشوط التالية لبيع البضائع الجاهزة يف املناطق الجمركية الرئيسية:

تحقيق %40 من القيمة من مواد محلية، و 	

إذا مل تصل قيمة املحتوى املحيل لنسبة %40، ميكن اعتبار الرشكات  	
العاملة يف املنطقة الصناعية الحرة/ أو مستودعات التصنيع املرخصة، 

ميكن اعتبارها للحصول عىل اإلعفاء إن أثبتت أن املواد الخام التي ال 

ميكن تحديد أصلها للمنتجات النهائية التي تم إنتاجها قد خضعت 

لعملية تحويل جذرية من خالل آلية محددة تم إعدادها.  

إمدادات الكهرباء   .2

إن إمدادات الكهرباء يف ماليزيا متوفرة بشكل كاف وبجودة عالية وميكن 

االعتامد عليها، وهي متوافقة مع الخدمات األخرى يف املنطقة والعامل.

 Tenaga Nasional( يتم تقديم اإلمداد بالطاقة لغرب ماليزيا من قبل تيناجا ناسيونال بريهاد

Berhad(، وهي رشكة خدمات وطنية، بينام يف رشق ماليزيا، أي يف صباح وساراواك، يتم تزويدهام 

بالكهرباء من قبل رشكتي صباح سينديرا بريهاد للكهرباء ورشكة ساراواك بريهاد للطاقة عىل التوايل.

توليد الطاقة يف ماليزيا هو عبارة عن مزيج من توليد الطاقة الحرارية والغاز 

وبالهيدرو. معامل التوليد مملوكة لكل من منتجي الطاقة املستقلني وللمرافق 

العامة. يتم تشجيع الطاقة املتجددة من الطاقة الشمسية والهيدرو الصغرية والغاز 

الحيوي، والكتلة الحيوية، كجزء من املبادرة الوطنية للتكنولوجيا الخرضاء.

تبلغ فولتية نقل الكهرباء يف ماليزيا 500 كيلو فولت، و275 كيلو فولت و132 كيلو 

فولت، بينام تبلغ فولتية التوزيع 33 كيلو فولت، 11 كيلو فولت و400/230 فولت.

ملزيد من املعلومات حول التوصيل الكهربايئ واللوائح والتعرفة / األسعار، قم بزيارة:

Tenaga Nasional Berhad 	

Sabah Electricity Sendirian Berhad 	

Sarawak Energy Berhad 	

التزويد باملياه  .3

تقع خدمات التزويد باملياه وبالخدمات املتعلقة يف شبه الجزيرة املاليزية واملقاطعة 

الفيدرالية يف البوان ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية املاليزية وحكومات الواليات 

املختلفة.  لزيادة نوعية خدمات املياه، خصوصاً املتعلقة بحامية حقوق املستهلك، تم 

إنفاذ إطارين ترشيعني فيدراليني وهام قانون سوروهانجايا بريكيامتان اير نيجارا 2006 

)قانون 654( وقانون صناعة خدمات املياه 2006 )قانون 655( منذ عامي 2007 و2008 

عىل التوايل. يتمتع املستهلكون يف شبه الجزيرة املاليزية ومقاطعة البوان الفيدرالية بإمداد 

مستمر وآمن للمياه ميكن االعتامد عليه.  تقوم وزارة الصحة مبهمة املراقبة اللصيقة 

واالختبار الروتيني للتأكد من التزام جميع مشغيل املياه بإرشادات منظمة الصحة العاملية 

املتعلقة بجودة مياه الرشب.  يتم احتساب كمية االستهالك عن طريق العدادات عىل جميع 

املستخدمني لالستخدام املنزيل والتجاري والصناعي.  تختلف تعرفة املياه من والية ألخرى.

يف رشق ماليزيا، تقع مسؤولية توفري املياه عىل عاتق الهيئات والوكاالت الحكومية 

املختلفة. ترشف دائرة مياه والية صباح عىل إمدادات املياه يف الوالية، بينام يف ساراواك، 

هناك هيئات متعددة مسؤولة عن اإلرشاف عىل إمدادات املياه إىل مناطقها.

خدمات االتصاالت  .4

 يوجد يف ماليزيا عدد كبري من مزودي خدمات االتصاالت )رشكات االتصاالت( الذين 

يقدمون كاًل من اتصاالت الخطوط الثابتة واملحمول التي تغطي البلد بأكمله تقريبًا. 

ترشف هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة املاليزية )MCMC( عىل تنظيم الصناعة.

 ،Telekom Malaysia Berhad رشكة االتصاالت األساسية للخطوط الثابتة يف ماليزيا هي

التي تستخدم عالمة Unifi التجارية ملستخدمي التجزئة والرشكات، والعالمة التجارية 

 Telekom Malaysia Berhad ملستخدمي املؤسسات والقطاع العام. توفر TM ONE

خدمات الصوت وخدمات البيانات، برسعات تصل إىل 10 جيجابايت يف الثانية. 

باإلضافة إىل ذلك، فهي تقدم أيًضا حلول تغطية السلكية وتدير خدمات تكنولوجيا 

.Unifi Mobile املعلومات، باإلضافة إىل خدمة الهاتف املحمول عرب عالمة

ملزيد من املعلومات حول ربط االتصاالت واألنظمة واألسعار، قم بزيارة:

MCMC 	

Telekom Malaysia Berhad 	

إىل جانب Unifi Mobile، تعد ماليزيا أيًضا موطًنا للعديد من مزودي خدمة 

الهاتف املحمول اآلخرين، مبا يف ذلك مشغيل شبكات الهاتف املحمول االفرتاضية. 

يوفر معظم مزودي الخدمة كالً من خطط الهاتف املحمول الحقة الدفع 

واملدفوعة مسبًقا. من الرضوري ملستخدمي بطاقات SIM املحلية تسجيل أنفسهم 

باستخدام وثائق الهوية املناسبة )مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية(.

بعد إصدار خطة الشبكة الرقمية الوطنية )JENDELA(، أعلن كبار مشغيل 

شبكات الهاتف املحمول يف ماليزيا عن إغالق شبكات الجيل الثالث الحالية 

الخاصة بهم بحلول نهاية عام 2021، مام يتطلب من مستخدمي الهواتف 

.)GSM( G2أو / G4 LTE املحمولة التأكد من أن أجهزتهم تدعم

من املقرر أن تبدأ شبكة 5G العمل داخل وادي كالنج بحلول نهاية عام 2021.

يجب عىل املسافرين من رجال األعامل االتصال مبزودي خدمة الهاتف املحمول املحليني للحصول 

عىل مزيد من املعلومات حول تغطية التجوال الدويل وأسعاره أثناء تواجدهم يف ماليزيا.

مرافق الشحن الجوي  .5

إن املوقع املركزي ملاليزيا عىل مفرتق الطرق يف جنوب رشق آسيا، جعلها 

جذابًه بشكل خاص كمركز إلعادة الشحن. إن مرافق الشحن الجوي 

متطورة بشكل كبري خصوصاً يف املطارات الدولية الستة يف ماليزيا. 

مطار كواالملبور الدويل املتطور جداً يف سيبانغ، سيالنغور، سعته الحالية تقدر ب 

70 مليون مسافر وأكرث من 2.9 مليون طن من الشحن سنوياً. يف املستقبل، من 

املخطط أن تستوعب مساحة مطار كواالملبور الدويل 10000 هكتار من األرايض، 

ما يصل إىل 140 مليون مسافر و5.4 مليون طن من البضائع سنويًا.

 Penang International( املطارات الدولية األخرى هي مطار بينانغ الدويل

Airport(، ومطار النكاوي الدويل )Langkawi International Airport(، ومطار 

سيناي الدويل )Senai International Airport(، يف شبه جزيرة ماليزيا، ومطار 

كوتا كينابالو الدويل )Kota Kinabalu International Airport( يف صباح، 

ومطار كوتشينغ الدويل )Kuching International Airport( يف ساراواك.
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إن رشكةMAB Kargo Sdn Bhd )MASkargo(g هي ذراع الشحن لرشكة الخطوط الجوية 

املاليزية وهي رشكة تابعة ملجموعة ماليزيا للطريان. تعمل ماسكارجو كرشكة شحن جوي 

مبوجب رمز رشكة الطريانMH، وتوفر خدمات الشحن الجوي املجدولة واملرخصة إىل ما يقرب 

من 100 وجهة حول العامل. تعمل رشكة MASkargo أيًضا كمشغل ملحطة الشحن، حيث 

توفر خدمات املناولة األرضية عرب مستودعات الشحن الجوي البالغ عددها 11 مستودًعا.

تشغل الرشكة )MASkargo( مركزها الرئييس الذي تبلغ مساحته 108 فدان، وهو مركز 

الشحن املتطور الحديث )ACC( يف مطار كواالملبور الدويل، داخل املنطقة التجارية الحرة 

يف Sepang، ماليزيا. يستطيع املركز من التعامل مع ما يصل إىل مليون طن من البضائع 

سنويًا، ويتميز بنظام أمان متطور وآمن متصل بأحدث التقنيات، مبا يف ذلك التخزين شبه 

اآليل، مام يضمن تعقب البيانات يف الوقت الحقيقي والتدفق السلس لالتصاالت. من بني 

 ،)HAL Zone( املرافق يف مركز الشحن املتطور، منطقة الخدمات اللوجستية الحالل

ومركز الربيد والتجارة اإللكرتونية، وفندق 6 نجوم للحيوانات، واملركز الشامل للتلف، 

وأول مركز عاملي لألعامل ذات األولوية القصوى )PBC( لوكالء الشحن الرئيسيني. 

 

املرافئ البحرية  .6

ميكن تصنيف املوانئ يف ماليزيا إىل مرافئ فيدرالية ومرافئ تابعة للواليات. تخضع 

جميع املرافئ الفيدرالية الختصاص وزارة النقل. يف الوقت الحارض، هناك مثانية مرافئ 

فيدرالية رئيسية وهي ميناء كالنغ )Port Klang(، وميناء بينانغ )Penang Port(، وميناء 

جوهور )Johor Por(، وميناء تانجونغ بيليباس )Port of Tanjung Pelepas(، وميناء 

 Labuan( وميناء البوان ،)Kemaman Port( وميناء كياممان ،)Kuantan Port( كوانتون

Port(، وميناء بينتولو )Bintulu Port(. 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 منواً 

كبرياً يف السنوات القليلة املاضية. اثنني من هذه املوانئ، هام ميناء كالنغ وميناء 

تانجونغ بيليباس، يعتربان من بني أكرب 20 ميناء للحاويات يف العامل.

تركز سياسة الحكومة بخصوص املوانئ عىل: 

أن تكون قامئة عىل التزويد، وهذا يعني توفري قدرة وافرة  	
يف املوانئ لضامن تصفري وقت انتظار للسفن. 

تعزيز االستفادة من املوانئ من خالل:  

تحسني فاعلية وإنتاجية عمليات امليناء؛  •

خصخصة امليناء؛  •

تطوير وتحسني خدمات الرسّو للسفن؛ و  •

تطوير وتحسني النقل الربي.  •

مركزية التحميل: تم اعتامد ميناء كالنغ ليكون مركز التحميل الرئييس ومركز إعادة  	
الشحن الوطني.  بينام تم اعتامد ميناء تانجونغ بيليباس كمركز إعادة شحن إقليمي.

نقل البضائع  .7

توفر عدة رشكات خدمات نقل شحن حاويات شاملة يف ماليزيا. ويشمل ذلك نقل 

الحاويات والشحن واملستودعات واإلمداد بالوقود والخدمات املتعلقة بالتوزيع 

والتخليص الجمريك وتخليص املوانئ، وإصالح الحاويات، والتأجري، والصيانة. 

يتمتع املرسل إليهم والعمالء يف ماليزيا بشحن رسيع وفعال ميكن االعتامد عليه من خالل 

شبكة من الفروع واملكاتب املحلية. توفر معظم الرشكات أيضاً شبكة دولية من الوكالء.

نقل الحاويات  7.1

تنظم الحكومة املاليزية نقل الحاويات الربي من خالل وكالة النقل الحكومية.

تلبي اثنتان وستون )62( شاحنة جميع احتياجات الشحن من خالل أسطول متنوع 

من املقطورات واملحركات الرئيسية والتي تتضمن أيضاً مركبات معدلة. بعضها مزود 

بأنظمة تعقب حديثة لتمكني التواصل مع مركبات الشحن عىل الطريق.

يقوم العديد من مشغيل الشاحنات املتوسطة والصغرية بتوصيل الشحن العادي إىل 

وجهات عديدة يف البالد. ويف نفس الوقت، 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.

شحن البضائع  7.2

يقّدم املئات 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 مساعدة الرشكات املصنعة يف تعقب طلباتهم للتصاريح 

والرتاخيص وإعفاءات الرسوم أو الرضائب الالزمة لتخليص البضائع من الجامرك.

الطرق الرسيعة  .8

ترشف هيئة الطرق املاليزية الرسيعة عىل تنفيذ وتصميم الطرق الرسيعة وإنشاءها وتنظيمها 

وصيانتها وتشغيلها بني املدن يف ماليزيا. تربط هذه الطرق الرسيعة جميع البلديات 

ومناطق التنمية 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، حفزت 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 للبنية التحتية 

من الطرق يف ماليزيا والتي تساهم يف التطور الرسيع االقتصادي واالجتامعي.

خدمات السكك الحديدية  .9

إن رشكة كرييتايب تاناه مياليو ب.ه.د )KTMB(، والتي تعمل يف شبه الجزيرة املاليزية، 

هي رشكة مملوكة بالكامل للحكومة املاليزية.  كأكرب مؤسسة فردية للنقل يف البالد، متتلك 

الرشكة القدرة عىل نقل عدة أصناف من البضائع التي ترتاوح من الحبوب إىل اآلالت.

تعمل شبكة النقل الخاصة بالرشكة، عىل طول وعرض شبه الجزيرة املاليزية، من املنفذ 

الشاميل يف بيدانغ بيسار )Padang Besar( إىل باسري غودانغ )Pasir Gudang( يف 

جوهور يف الجنوب. يخّدم الخط الشاميل، أيضاً مرافق األرصفة وامليناء يف بينانغ.

ملزيد من املعلومات حول خدمات السكك الحديدية األخرى يف ماليزيا، مبا يف ذلك خدمات 

 السكك الحديدية للركاب، قم بزيارة املوقع 

.www.mot.gov.my/en/land/infrastructure/current-rail-services 

البنية التحتية الرقمية  .10

أسست الحكومة املاليزية منطقة الوسائط املتعددة، ماليزيا )MSC Malaysia(، يف عام 

1996 لتعزيز تنمية االقتصاد الرقمي للبالد. بدأت املبادرة مبمر )منطقة( اقتصادي محدد 

يهدف إىل جذب الرشكات العاملية لتأسيس أعاملها يف ماليزيا. مُتنح حالة رشكة عاملة 

يف منطقة الوسائط املتعددة MSC Malaysia لرشكات التكنولوجيا املحلية واألجنبية 

املؤهلة مع مجموعة واسعة من الحوافز والحقوق واالمتيازات من الحكومة لدفع االقتصاد 

 MSC Malaysia الرقمي إىل األمام. عىل مدى السنوات الـ 25 املاضية، واصلت املنطقة

جذب االهتامم من مختلف الرشكات اإلقليمية والعاملية متعددة الجنسيات.

من أجل امليض قدًما، سيكون االستثامر يف القطاع الرقمي والتقنيات الناشئة عامالً أساسيًا يف 

تحقيق رؤية ماليزيا 5.0، ألنها توفر رخاًء مشرتكًا أكرب لجميع املواطنني. تعالج رؤية ماليزيا 

5.0 بشكل مبارش الشمول املايل، والوصول، واألداء، والنمو من خالل التقنيات التي ميكن 

أن تزيل مركزية السلطة، وميكنها أن تقلل من الرتكيز عىل الفرز القائم عىل اللون والعقيدة 

والبلد، مثل التكنولوجيا املالية، وسلسلة الكتل )blockchain(، والذكاء االصطناعي.

Cمع وجود أكرث من 2807 رشكة نشطة )حتى آذار 2021( وما زالت العدد بازدياد، فإن حالة 

رشكة عاملة يف منطقة الوسائط املتعددة )MSC Malaysia Status( هي حالة تطلبها بشدة 

العديد من مؤسسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( املحلية واألجنبية يف البالد. يوفر 

االعرتاف بهذه الحالة )MSC Malaysia Status( للرشكات إمكانية الوصول إىل الحوافز الحرصية 

التي متنحهم خاصية أساسية يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شديدة التنافسية.
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املدن السيربانية واملراكز السيربانية ضمن برنامج منطقة 
)MSC Malaysia( الوسائط املتعددة ماليزيا

إن املدن السيربانية واملراكز السيربانية الواقعة ضمن برنامج منطقة الوسائط املتعددة 

ماليزيا، هي مناطق مزودة ببيئة أعامل مالمئة توفر النظام اإليكولوجي لجذب مستثمري 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشّجع منو رشكات تكنولوجيا املعلومات والتصاالت 

حيث يتم وضع الرشكات من القطاع نفسه مع بعضها البعض لتحفيز النمو الرسيع.

يتم احتضان هذه الرشكات يف النظام اإليكولوجي املحفز لتنمية أعاملها التجارية 

ضمن إطار رؤية االقتصاد الرقمي املتطور ملاليزيا. ستشجع البيئة املحفزة عىل 

التنافس الصحي، االبتكار والتطور، وستزيد الكفاءات محليًا وإقليميًا.

لغاية آذار 2021، هناك 71 من املدن السيربانية واملراكز السيربانية 

الواقعة ضمن برنامج منطقة الوسائط املتعددة ماليزيا:

واداي كالنغ

سايربجايا .1

UPM-MTDC .2

برج كواالملبور .3

املدن اإللكرتونية .4

مدينة ميد فايل .5

مدينة بانغسار الجنوبية .6

سمفوين هاوس .7

انرتمارك .8

جايا 33 .9

الربج العاملية .10

برج بريسوفت .11

برج مايبنك .12

برج كابسكوير .13

دامانسارا للجزء األعىل من املدينة .14

اليند آر او يس .15

برج ال جي يب .16

مركز االقرص التقني .17

دامنسارا الواحة .18

مجمع يو او ايه لألعامل .19

بالزا هاب سينغ .20

مركز اي يب ام للتكنولوجيا .21

ويسام اي & يس .22

برج جيه كيه جي .23

داتاران مايبانك .24

برج اميز .25

بورصة 106 .26 

سانوي فيلوسيتي .27

أي أو أي مدينة املنتجعات .28

مجمع التكنولوجيا املاليزي .29

مركز مدينة كواالملبور .30

كواالملبور سنرتال .31

TM مجمع املركز السيرباين .32

باندرا اوتاما 33

جي تور .34

كويل 9 .35

ويسام حمزة كونغ هينغ .36

مركز بوتشونغ املايل والرشكات .37

منارة بيجاي .38

OBYU منارة .39

داماسارا يو أو ايه ..40

مدينة منتجع طريقة الشمس ..41

مدينة واحدة .42

آيهب سنتل بارك .43

بوتراجيا .44

النمط .45

برج ميسينياغا .46

مدينة أيقونة .47

نيو دامنسارا .48

برج كني يت دي اي .49

مدينة دامانسارا  .50
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برج النواة .51

ساحة سيمفوين .52

برج يك كيم .53 

مجمع بالتينيوم .54

برج برودينشال .55 

بينانغ

مدينة ينانغ السيربانية )يب يس 1( .1

سبانسيون .2

منطقة واحدة  .3

مبنى البخاري .4

برج زيورخ .5

جي ام اس @مايانغ .6

جوهور

 MSC مرفأ سيرباين لربج .1

استديوهات اسكندر ماليزيا .2

ميديني .3

مالكا

مركز مالكا التجاري الدويل

كده

مجمع كوليم للتكنولوجيا املتطورة

برياك

مريو رايا

باهانغ

ساحة بوترا

مجمع باهانغ التكنولوجي

ساراواك

ساحة املدينة بينتولو

صباح

أي يت يس بينامبانغ

ماليزيا قلب اآلسيان الرقمية

من املتوقع أن يساهم االقتصاد الرقمي بشكل كبري يف منو البالد؛ مبساهمة قدرتها دائرة 

اإلحصاء املاليزية بـ 20 ٪ يف الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2020، ومنو اقتصادي متوقع بنسبة 

6.7 ٪ هذا العام حسب البنك الدويل. للحفاظ عىل مسار النمو التصاعدي، ستواصل مؤسسة 

االقتصاد الرقمي املاليزي )MDEC( قيادة االقتصاد الرقمي نحو األمام من خالل تحقيق 

االزدهار املشرتك للكثريين، مام يظهر طموح ماليزيا يف أن تكون قلب “اآلسيان الرقمية”.

ولتحقيق ذلك، سرتكز مؤسسة االقتصاد الرقمي املاليزي عىل محاورها االسرتاتيجية الثالثة؛ عىل 

وجه التحديد، متكني املاليزيني ذوي املهارات الرقمية، وترسيع األعامل الرقمية، وجذب االستثامرات 

الرقمية لضامن قدرة املجتمع عىل االستفادة الكاملة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

)DIO( مكتب االستثامر الرقمي

ينسق مكتب االستثامر الرقمي ويقيّم مشاريع االستثامر الرقمي، مع توفري التسهيالت 

الشاملة للمستثمرين. سيضع مكتب االستثامر الرقمي أيًضا سياسات وتعليامت جاهزة 

للمستقبل بشأن متطلبات املواهب وشبكات البنية التحتية الرقمية، باإلضافة إىل معالجة 

املشاكل التشغيلية التي واجهتها الرشكات خالل فرتة الوباء الحايل وما بعده.

يقع يف قلب مكتب االستثامر الرقمي البوابة اإللكرتونية، ماليزيا قلب اآلسيان الرقمية 

)MHODA(، وهي منصة موحدة لجذب وتسهيل االستثامرات الرقمية إىل ماليزيا. من خالل 

هذه املنصة اإللكرتونية، ميكن ملكتب االستثامر الرقمي تسهيل تحول املجموعات االقتصادية 

الجديدة والحالية من خالل عوامل التمكني الرقمية، وخلق فرص العمل ذات الدخل املرتفع، 

ورفع املهارات الرقمية للقوى العاملة والرشكات املحلية. سيجد املستثمرون أنه من املالئم 

إيجاد فرصهم االستثامرية من خالل نقطة دخول واحدة، وتسهيل الدخول والتيسري ومتكني 

.MyDIGITAL فرص االستثامر الرقمي عالية الجودة مبا يتامىش مع أهداف رؤية

ميكن الوصول للمزيد من التحديثات واملعلومات حول البنية التحتية الرقمية 

والتسهيالت والحوافز عىل موقع مؤسسة االقتصاد الرقمي املاليزي:

ماهي منطقة الوسائط املتعددة ماليزيا

/mdec.my/what-we-offer/msc-malaysia

ماهي املدينة السيربانية واملركز السيرباين

/mdec.my/what-we-offer/cybercities-cybercentres-digital-hubs

موقع مكتب االستثامر الرقمي   

/mdec.my/dio

ماليزيا، قلب آسيان الرقمية

www.heartofdigitalasean.my
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X الفصل

وكاالت ترويج االستثامر األخرى

رغم أن هيئة تطوير االستثامر املاليزية )MIDA( هي وكالة ترويج االستثامر 

الرئيسية )IPA( يف ماليزيا، تعمل هذه الوكالة الرائدة أيًضا جنبًا إىل جنب مع 

وكاالت ترويج االستثامر األخرى لقيادة أجندة االستثامر الوطنية يف البالد. تكّمل 

هذه الكيانات جهود هيئة تنمية االستثامر املاليزية املستمرة لتطوير مناطق 

مختلفة من البالد، ولرعاية تنمية املواهب ومجموعة من الصناعات املحددة.

مؤسسة االقتصاد الحيوي   .1

مؤسسة االقتصاد الحيوي هي وكالة التطوير الرائدة للصناعة الحيوية يف ماليزيا. 

 )NBP( وهي مسؤولة عن تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية

وتعمل عىل تحديد مقرتحات القيمة يف كل من البحث والتطوير والتجارة، والعمل 

عىل دعم هذه املشاريع من خالل املساعدة املالية والخدمات التنموية.

من بني واجباتها األخرى، تعترب مؤسسة االقتصاد الحيوي مسؤولة عن العمل 

كنقطة مركزية يف تقديم الدعم والتسهيل والخدمات االستشارية، فضالً عن رعاية 

وترسيع منو الرشكات املاليزية القامئة عىل أساس بيولوجي؛ والرتويج النشط 

لالستثامر األجنبي املبارش يف الصناعة الحيوية، وخلق بيئة مواتية لذلك.

ملزيد من املعلومات حول رشكة االقتصاد الحيوي، قم بزيارة املوقع 

.www.bioeconomycorporation.my

)ECERDC( مجلس التنمية االقتصادية إلقليم الساحل الرشقي   .2

يهدف املجلس إىل تحفيز التنمية االجتامعية واالقتصادية إلقليم الساحل 

الرشقي. والهدف من ذلك هو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتحسني مستويات 

املعيشة لسكان اإلقليم، وسد الفجوة بني مناطق الريف والحرض.

يتمثل دور املجلس يف ترسيع تنفيذ املشاريع والربامج ذات التأثري االسرتاتيجي العايل. 

ويتم ذلك يف استكامل جهود الحكومة الحالية من خالل نهج استشاري وتعاوين 

لضامن معالجة جميع قضايا أصحاب املصلحة وتلبية االحتياجات اإلقليمية.

يشمل اإلقليم واليات كالنتان )Kelantan(، وترنغانو )Terengganu(، وبهانغ 

)Pahang(، وجهور )Johor(، الواقعة عىل الساحل الرشقي لشبه الجزيرة املاليزية.

ملزيد من املعلومات حول مجلس التنمية االقتصادية إلقليم الساحل الرشقي، قم بزيارة املوقع 

/www.ecerdc.com.my

)HDC( مؤسسة الحالل للتنمية  .3

تقود مؤسسة الحالل للتنمية عملية تطوير النظام البيئي والبنية التحتية الحالل 

املتكاملة والشاملة يف ماليزيا. وهي أول رشكة تطوير صناعة حالل يف العامل 

مدعومة من الحكومة. وتعد املنسق املركزي الذي يعزز املشاركة ويسهل منو 

الجهات الفاعلة يف الصناعة يف تطوير النظام البيئي الحالل يف ماليزيا.

حولت هذه املؤسسة ماليزيا إىل رشكة رائدة يف صناعة الحالل يف العامل، 

من خالل خلق الفرص، واالستثامرات، والتجارة، والتوظيف، وتبادل 

املعلومات، ونقل التكنولوجيا ضمن النظام البيئي الحالل.

ملزيد من املعلومات حول مؤسسة الحالل للتنمية، قم بزيارة املوقع 

./www.hdcglobal.com

)InvestKL( استثمر يف كواالملبور  .4

تركز هذه الوكالة )InvestKL( عىل جذب الرشكات متعددة الجنسيات ضمن مؤرشات 

Fortune 500 و   Forbes 2000 إضافة للرشكات الناشئة ذات قيمة املليار دوالر 

 )hidden champion( والرشكات رسيعة النمو ورشكات البطل الخفي ،)unicorns(

لتشجيعها عىل تأسيس مراكزها اإلقليمية، والقيام بأنشطة إقليمية يف كواالملبور الكربى.

تشرتك الوكالة مع العديد من الوكاالت الحكومية يف جذب الرشكات متعددة الجنسيات 

من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا واملحيط الهادئ إلنشاء مراكز االبتكار 

واملواهب الخاصة بهم، وإلجراء أعاملهم اإلقليمية وأنشطة خدمات األعامل عالية 

القيمة داخل منطقة كواالملبور الكربى، بغرض تعزيز منو رشكاتهم يف آسيا.

ملزيد من املعلومات حول الوكالة، قم بزيارة املوقع  

/www.investkl.gov.my

)IRDA( هيئة التنمية اإلقليمية يف إقليم اسكندر  .5

تم تكليف الهيئة بالتنسيق بني مختلف أصحاب املصلحة يف كل من القطاعني العام والخاص 

ودفعهم نحو تحقيق رؤية تطوير إسكندر ماليزيا إىل مدينة قوية ومستدامة ذات مكانة 

دولية. يقع إقليم إسكندر ماليزيا يف والية جوهور الواقعة يف أقىص جنوب ماليزيا، مع 

وفرة من األرايض واملوارد الطبيعية والبرشية، وترثيها بيئة معيشية قوية ومستدامة.

تقدم الهيئة األنشطة املتعلقة بتخطيط االستثامرات يف إسكندر ماليزيا وتشجيعها وتسهيلها.

ملزيد من املعلومات حول الهيئة، قم بزيارة املوقع 

/www.irda.com.my

)MDEC( مؤسسة االقتصاد الرقمي املاليزي  .6

تتمتع املؤسسة بسجل حافل يحتوي عىل قرابة 25 عاًما من النجاح يف قيادة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومنو االقتصاد الرقمي يف ماليزيا. تتطلع املؤسسة إىل ترسيخ مكانة ماليزيا 

باعتبارها قلب اآلسيان الرقمية، وهي قوة رقمية إقليمية تطلق أبطااًل عامليني لقيادة الثورة 

الصناعية الرابعة، مام يضمن أن يحقق اقتصادنا الرقمي االزدهار املشرتك لجميع املاليزيني.

تركز املؤسسة عىل ترسيع منو االقتصاد الرقمي للبلد، وضامن كونه شامالً ومفيًدا 

للجميع، مع الرتكيز عىل الدوافع الرئيسية وهي: متكني املاليزيني باملهارات الرقمية، 

ومتكني األعامل التي تعمل رقميًا، ودفع استثامرات القطاع الرقمي.

ملزيد من املعلومات حول املؤسسة، قم بزيارة املوقع 

mdec.my

)NCIA( هيئة تنفيذ املمر الشاميل  .7

تعد الهيئة الجهة القانونية املسؤولة عن توفري التوجيه، ووضع السياسات واالسرتاتيجيات 

التي تعزز وترسع تنمية منطقة املمر الشاميل االقتصادي. NCIA تحفز الهيئة وتنفذ مشاريع 

وبرامج التنمية ذات القيمة املضافة العالية، كام تعزز مشاركة القطاع الخاص يف املنطقة.

 ملزيد من املعلومات حول الهيئة، قم بزيارة املوقع

www.ncer.com.my/about-ncer/about-ncia 
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)RECODA( هيئة تطوير املمر اإلقليمي  8

 .)SCORE( ترشف الهيئة وتدير مرشوع ممر والية ساراواك للطاقة املتجددة

الهدفان الرئيسيان للهيئة هام الرتويج ملرشوع ممر ساراواك للطاقة املتجددة 

من خالل إنشاء وتحفيز أسواق جديدة وحالية، باإلضافة للعمل عىل تحقيق 

.)Sarawak( أهداف االستثامر والتطوير الطموحة يف إقليم ساراواك

تبلغ مساحة مرشوع ممر ساراواك للطاقة املتجددة 70.000 كيلومرت مربع ويبلغ عدد سكان 

املنطقة 600.000 نسمة، تغطي 8 ماليني هكتار من الغابات و5 ماليني هكتار من األرايض 

الصالحة للزراعة وأرايض الخث الصالحة للزراعة. تعد وفرة الطاقة املتجددة التي توفرها البنية 

التحتية الكهرومائية للمرشوع ميزة تنافسية رئيسية، خاصة للصناعات املتعطشة للطاقة.

ملزيد من املعلومات حول هيئة تطوير املمر اإلقليمي، قم بزيارة املوقع  

/www.recoda.gov.my

)SEDIA( هيئة التنمية االقتصادية واالستثامر إلقليم صباح  .9

تعد الهيئة السلطة الشاملة لدفع ممر صباح التنموي )SDC(، أي لتخطيط 

تطوير ممر صباح التنموي وتنسيقه وتعزيزه وترسيعه، مع ضامن الحفاظ 

عىل التنمية االجتامعية والتنمية املستدامة ضمن األولويات.

ملزيد من املعلومات حول هيئة التنمية االقتصادية واالستثامر إلقليم صباح، قم بزيارة املوقع 

/www.sedia.com.my
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الوزارات 

مكاتب

مكاتب وزراة الصناعة والتجارة الدولية

آسيا واملحيط الهادئ

مكاتب هيئة تطوير االستثامر املاليزية عىل مستوى الوالية 

مكاتب مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية يف الخارج 

مكاتب مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية عىل مستوى الوالية

عناوين مفيدة89



الوزارات

مكتب رئيس الوزارء

الحي B8، مجمع دائرة رئيس الوزراء

62502 بوتراجايا

ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

3904 8888 )603(  : فاكس 

www.pmo.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

ppm@pmo.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الزراعة والصناعة القامئة عىل الزراعة

الحي 4G1، ويسام تاين

رقم 28، بريسياران بريدانا، املنطقة 4

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62624 بوتراجايا

1400 / 1200 8870 )603(  : هاتف 

6906 8888 )603(  : فاكس 

www.moa.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

pro@moa.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الدفاع

ويسام بيتاهان

جاالن بادانغ تيمباك

50634 كواالملبور, 

ماليزيا

8400 2059 )603(  : هاتف 

4163 2691 )603(  : فاكس 

www.mod.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

portal@mod.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة التجارة املحلية 

والتعاونيات واالستهالكية

رقم 13، بريسياران بريدانا، املنطقة 2

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62623 بوتراجايا

ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

5983 8882 )603(  : فاكس 

www.kpdnkk.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

وزارة الرتبية

E مجمع بارسيل ،E8 الحي

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62604 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

8001 8000 )603(  : فاكس 

www.moe.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

  kpkkpm@moe.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الطاقة والعلوم

والتكنولوجيا والبيئة واملناخ

C املجمع ،C4 & C5 املستوى 7-1 ، الحي

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62662 بوتراجايا

ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

3712 8889 )603(  : فاكس 

www.mestecc.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

 enquiry@mestec.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

وزارة االتصاالت والوسائط املتعددة

قطعة 4G9، بريسياران بريدانا، املنطقة 4

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62100 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

5114 2693 )603(  : فاكس 

www.kkmm.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@kkmm.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الطاقة واملوارد الطبيعية 

ويسام سومبار أصيل

رقم 25، بريسياران بريدانا، املنطقة 4

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62574 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

2672 8889 )603(  : فاكس 

www.nre.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

aduannre@nre.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الصناعات األولية

الرقم 15، املستوى 6-13

بريسياران بريدانا، املنطقة 2

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62654 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

3441 8880 )603(  : فاكس 

www.mpic.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@mpic.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

وزارة التنمية الريفية

رقم 47، بريسياران بريدانا، املنطقة 4

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62100 بوتراجايا، ماليزيا

2000 8891 )603(  : هاتف 

www.rurallink.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@rurallink.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة السياحة والفنون والثقافة

رقم 2، برج1، جاالن P5-/6، املنطقة 5

62200 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

7100 8891 )603(  : فاكس 

www.motac.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

info@motac.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة النقل

رقم 26، جاالن تون حسني، املنطقة 4

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62100 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

0158 8888 )603(  : فاكس 

www.mot.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

aduan@mot.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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وزارة املقاطعات االتحادية 

الحي 1 & الحي 2، منارة سريي والية

املنطقة 2 

62100 بوتراجايا

8000 8000 )603(  : هاتف 

7957 8889 )603(  : فاكس 

www.kwp.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@kwp.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

وزارة املالية

مجمع وزارة املالية

رقم 5، بريسياران بريدانا، املنطقة 2

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62592 بوتراجايا، ماليزيا

3000 8000 )603(  : هاتف 

3894 / 3893 8882 )603(  : فاكس 

www.treasury.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

pro@treasury.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

وزارة الشؤون الخارجية

مجمع ويسام بوترا

رقم 1، جاالن ويسام بوترا، منطقة 2

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62602 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

2816 8889 / 1717 8889 )603(  : فاكس 

www.kln.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

pro.ukk@kln.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الصحة

E املجمع E1, E3, E6, E7 & E10 الحي

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62590 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

6187 8888 )603(  : فاكس 

www.moh.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

kkm@moh.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الداخلية

D املجمع ،D1, D2 & D9 الحي

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62546 بوتراجايا، ماليزيا

3000 / 8000 8886 )603(  : هاتف 

1610 / 1613 8889 )603(  : فاكس 

www.moha.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@moha.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة اإلسكان والتنمية املحلية

رقم 51، بريسياران بريدانا

املنطقة 4، 62100 بوتراجايا

8000 8000 )603(  : هاتف 

3182 8891 )603(  : فاكس 

www.kpkt.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

pro@kpkt.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة املوارد البرشية

D املجمع ،D3 املستوى 9-6، الحي

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62530 بوتراجايا، ماليزيا

5200 / 5000 8886 )603(  : هاتف 

2381 8889 )603(  : فاكس 

www.mohr.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

akpukk@mohr.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة املرأة والعائلة وتنمية املجتمع

رقم 55، بريسياران بريدانا، املنطقة 4

62100 بوتراجايا

ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

2000 8323 )603(  : فاكس 

www.kpwkm.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

info@kpwkm.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة العمل

تينغكات 14-1، كوبلكس كريج رايا

جاالن سلطان صالح الدين

50580 كواالملبور، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

1101 2711 )603(  : فاكس 

www.kkr.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

pro@kkr.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الشباب والرياضة

منارة يك يب إس

رقم 27، بريسياران بريدانا، املنطقة 4

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62570 بوتراجايا، ماليزيا

3000 8871 / 3333 8871 )603(  : هاتف 

8770 8888 )603(  : فاكس 

www.kbs.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@kbs.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

وزارة الشؤون االقتصادية

B5&B6 الحي

مجمع دائرة رئيس الوزراء

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62570 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

3755 8888 )603(  : فاكس 

www.mea.gov.my املوقع اإللكرتوين:   

webmaster@mea.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

وزارة تنمية ريادة األعامل

E الحي 4/5، مجمع كرياجان، بارسيل

آراس 13، منارة أوساهاوان

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62570 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8000 )603( هاتف            : 

3712 8889 )603(  :  Faks

www.med.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

webmaster@med.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

وزارة البيئة واملياه

الحي ف 11، مجمع ف،

لبوان بريدانا تيمور

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62000 بوتراجايا، ماليزيا

7000 8091 )603(  : هاتف 

pro@kasa.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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مكاتب

صندوق تنمية املوارد البرشية

صندوق تنمية املوارد البرشية ويسام

جاالن برينغني، دامانسارا هايت

50490 كواالملبور

ماليزيا

1800-88-4800  : هاتف 

4999 2096 )603(  : فاكس 

www.hrdf.com.my   : املوقع اإللكرتوين 

support@hrdf.com.my   : الربيد اإللكرتوين 

دائرة الهجرة

الطابق 7-1 )بوديوم(

رقم 15، بريسياران بريدانا، املنطقة 2

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62550 بوتراجايا

ماليزيا

8000 8000 )603(  : هاتف 

1200 8880 )603(  : فاكس 

www.imi.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

opsroom@imi.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

مجلس اإليراد املحيل

منارة حاصل

بريسياران رميبا بريماي سايرب 8

63000 سايرب جايا، سيالنغور

ماليزيا

6666 7713 )603(  : هاتف 

7801 8313 )603(  : فاكس 

www.hasil.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

callcentre@hasil.gov.my    : الربيد اإللكرتوين 

مؤسسة امللكية الفكرية ملاليزيا

الوحدة 7-1، الطابق األريض، برج يب منارة، يو أو ايه بانغسار

رقم 5، جاالن بانغسار أوتاما 1

59000 كواالملبور 

ماليزيا

8400 2299 )603(  : هاتف 

8989 2299 )603(  : فاكس 

www.myipo.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

ipmalaysia@myipo.gov.my    : الربيد اإللكرتوين 

 )FSA هيئة الخدمات املالية يف البوان )البوان

الطابق17, برج املكتب الرئييس

املجمع املايل، جاالن مريداكا

87000 مقاطعة البوان االتحادية

ماليزيا

200 591 )6087(  : هاتف 

442 453 )6087(  : فاكس 

www.labuanibfc.com   : املوقع اإللكرتوين 

communication@labuanfsa.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

مؤسسة تطوير االقتصاد الحيوي املاليزي بريهاد

الطابق 16، منارة أتالن

161B، جاالن أمبانغ

50450 كواالملبور

ماليزيا

5588 2116 )603(  : هاتف 

5411 2116 )603(  : فاكس 

www.bioeconomy.com.my   : املوقع اإللكرتوين 

strategic.coms@bioeconomycorporation.my   : الربيد اإللكرتوين 

صندوق التنمية الصناعية املاليزية

الطابق 21، منارة ام دي اف

82، جاالن تشوالن

50200 كواالملبور، ماليزيا

8888 2173 )603(  : هاتف 

8877 2173 )603(  : فاكس 

www.midf.com.my   : املوقع اإللكرتوين 

inquiry-feedback@midf.com.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

إدارة تطوير الطاقة املستدامة املاليزية

غالرييا يب جي اتش

آراس 9 جاالن يب 4 دبليو

بريسياران بريدانا، املنطقة 4

62100 بوتراجايا

ماليزيا

5800 8870 )603(  : هاتف 

5900 8870 )603(  : فاكس 

www.seda.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

enquiry@seda.gov.my    : الربيد اإللكرتوين 

هيئة الطاقة

رقم 12، جاالن تون حسني، املنطقة 2

62100 بوتراجايا

ماليزيا

8500 8870 )603(  : هاتف 

8637 8888 )603(  : فاكس 

www.st.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

هيئة تطوير التكنولوجيا املاليزية بريهاد

الطابق األريض، منارة يايسان تون رارزاك

 جاالن بوكيت بينتانغ

55100 كواالملبور، ماليزيا

6000 2172 )603(  : هاتف 

7541 2163 )603(  : فاكس 

www.mtdc.com.my   : املوقع اإللكرتوين 

comms@mtdc.com.my   : الربيد اإللكرتوين 

 )MiGHT( املجموعة الحكومية الصناعية املاليزية للتكنولوجيا املتطورة

دائرة رئيس الوزراء

MiGHT مركز رشاكة

جاالن امباكت

63000 سايرب جايا

سيالنغور

ماليزيا

7888 8315 )603(  : هاتف 

0300 8312 )603(  : فاكس 

www.might.org.my   : املوقع اإللكرتوين 

info@might.org.my   : الربيد اإللكرتوين 

مجلس ترويج السياحة املاليزي

الطابق التاسع، رقم 2، برج 1

جاالن P5/6، املنطقة 5

62200 بوتراجايا، ماليزيا

8000 8891 )603(  : هاتف 

8889 8891 )603(  : فاكس 

www.tourism.gov.my   : املوقع اإللكرتوين 

enquiries@tourism.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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SDN BHD  مؤسسة تطوير الوسائط املتعددة 

)MDeC( 

APEC 2360، بريسياران

63000 سايرب جايا

سيالنغور 

ماليزيا

3000 8315 )603(  : هاتف 

3115 8315 )603(  : فاكس 

www.mdec.com.my   : املوقع اإللكرتوين 

clic@MDeC.com.my   : الربيد اإللكرتوين 

مؤسسة اإلنتاجية املاليزية

لورونغ برودوكتيفيتي، اوف جاالن سلطان

46200 بيتالينغ جايا

سيالنغور

ماليزيا

7266 7955 )603(  : هاتف 

8068 7957 )603(  : فاكس 

www.mpc.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

marketing@mpc.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

هيئة ميناء كالنغ

ميل بيغ سريفيس 202، جاالن بيالبوهان، أوتارا

42005 بروت كالنغ، سيالنغور، ماليزيا

8211 3168 )603(  : هاتف 

7626 3168 )603(  : فاكس 

www.pka.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

onestopagency@pka.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

الجامرك امللكية املاليزية

مجمع وزارة املالية، املنطقة 2

رقم 3، بريسياران بريدانا

املركز اإلداري للحكومة االتحادية

62596 بوتراجايا

ماليزيا

2100 8882 )603(  : هاتف 

5901 8889 )603(  : فاكس 

www.customs.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

cpa@customs.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

هيئة األوراق املالية

رقم 3، بريسياران بوكيت كيارا، بوكيت كيارا

50490 كواالملبور

ماليزيا

8777 6204 )603(  : هاتف 

5078 6201 )603(  : فاكس 

www.sc.com.my  : املوقع اإللكرتوين 

cau@seccom.com.my  : الربيد اإللكرتوين 

جمعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ماليزيا

B الحي ،SME1 ،6 الطابق

بالتينوم سينرتال، جاالن ستينسن سينرتال

كواالملبور سينرتال

50470 كواالملبور

ماليزيا

6000 2775 )603(  : هاتف 

6001 2775 )603(  : فاكس 

www.smecorp.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

info@smecorp.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

بنك املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

بنك املؤسسات الصغرية واملتوسطة منارة، جاالن سلطان اسامعيل

50250 كواالملبور، ماليزيا

1-800-88-3133  : هاتف 

www.smebank.com.my  : املوقع اإللكرتوين 

customercare@smebank.com.my  : الربيد اإللكرتوين 

مؤسسة الضامن االجتامعي

منارة بريكيسو، 281 جاالن أمبانغ

50538 كواالملبور، ماليزيا

5000 4264 )603(  : هاتف 

7798 4256 )603(  : فاكس 

www.perkeso.gov.my  : املوقع اإللكرتوين 

perkeso@perkeso.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

اتصاالت ماليزيا 

الطابق 51، 

الجناح الشاميل، منارة يت ام جاالن بانتاي بارو

50672 كواالملبور، ماليزيا

1221 2240 )603(  : هاتف 

2415 2283 )603(  : فاكس 

www.tm.com.my  : املوقع اإللكرتوين 

ekom.com.myهاتف@feedback  : الربيد اإللكرتوين 

تيناغا ناسيونال بريهاد

129، جاالن بانغسار

59200 كواالملبور، ماليزيا

5566 2296 )603(  : هاتف 

3686 2283 )603(  : فاكس 

www.tnb.com.my  : املوقع اإللكرتوين 

ird@tnb.com.my  : الربيد اإللكرتوين 
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)MITI( وزارة الصناعة والتجارة الدولية
البناء 10، مجمع املكتب الحكومي، جاالن دوتا 50622 كواالملبور، ماليزيا

فاكس : )603( 6201 2337 / 6203 1303  هاتف : )603( 6203 3022  

webmiti@miti.gov.my : الربيد اإللكرتوين   www.miti.gov.my : املوقع اإللكرتوين

مكاتب وزراة الصناعة والتجارة الدولية

بلجيكا

مستشار الوزير )االقتصادي(

بعثة ماليزيا ل

سفارة ماليزيا لالتحاد األورويب يف بلجيكا

A 414 جادة دي تريفيورين

1150 بروكسل

بلجيكا

5939 762 / 0376 776 )322(  : هاتف 

2380 771 )322(  : فاكس 

miti.brussels@skynet.be  : الربيد اإللكرتوين 

جمهورية الصني الشعبية

مستشار الوزير )االقتصادي(

سفارة ماليزيا )القسم االقتصادي(

رقم 2 اليانغ ما كياو يب جي

مقاطعة تشاويانغ، 100600 بكني

جمهوية الصني الشعبية

7990 / 2533 6532 )8610(  : هاتف 

3617 6532 )8610(  : فاكس 

ongcy@miti.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

جمهورية الهند

مستشار الوزير )االقتصادي(

البعثة العليا ملاليزيا يف نيودلهي

M-50، ساتيا مارغ

تشاناكيابوري

نيودلهي 1100021

جمهورية الهند

1297 2611 )91-11(  : هاتف 

2372 2688 )91-11(  : فاكس 

safinaz@miti.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

اندونيسيا

مستشار )اقتصادي( سفارة ماليزيا

)القسم االقتصادي(

جاالن، اتش ار، راسونا سعيد، كاف اكس 6

رقم 3-1، كونينغان

جاكرتا

اندونيسيا

4962 522 / 4947 522 )6221(  : هاتف 

4963 522 )6221(  : فاكس 

zulhilmi@miti.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

سنغافورة

مستشار )اقتصادي(

هيئة التجارة املاليزية

80 طريق روبنسسون #01-02

سنغافورة 068896

1356 6222 )0265(  : هاتف 

5121 6221 )0265(  : فاكس 

syedfaizal@miti.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

سويرسا

املمثل الدائم ملاليزيا ل

منظمة التجارة العاملية

)ICC( مركز كونرتين الدويل

الطابق 3، الحي 3

20، طريق دي بري بويس

كيس بوستيل 

يس اتش 1215

4042 799 )4122(  : هاتف 

4041 799 )4122(  : فاكس 

mariam@miti.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

تايلند

مستشار )اقتصادي(

سفارة ماليزيا )املكتب التجاري(

35، طريق ساثورن الجنويب تونغامهاميك

ساثورن، بانكوك 10120

تايلند

2190-9 679 )662(  : هاتف 

فرعي 2303 / 2304 / 2305   

2200 679 )662(  : فاكس 

ezral@miti.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

الواليات املتحدة األمريكية 

مستشار الوزير )اقتصادي(

سفارة ماليزيا

3516 املحكمة الدولية NW واشنطن 20008

الواليات املتحدة األمريكية

34 / 10 / 9700 572 )1202(  : هاتف 

882 / 9782 572 12020(  : فاكس 

hairil@miti.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 
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مكاتب هيئة تطوير االستثامر املاليزية الخارجية
آسيا واملحيط الهادئ

سنغافورة

قنصل )استثامر(/ مدير

املفوضية العليا املاليزية

رقم 7، تيامسيك بوليفارد

01-26، سانتيك تور ون، 038987

سنغافورة 

7069 / 9580 /  9326 6835 )65(  : هاتف 

7926 6835 )65(  : فاكس 

singapore@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

اسرتاليا 

قنصل )استثامر(/ مدير

قنصل ماليزيا )القسم االستثامري(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

املستوى 6، 16 شارع سربينغ

نيو ساوث ويلز 2000

اسرتاليا

1933 9251 )6102(  : هاتف 

4333 9251 )6102(  : فاكس 

sydney@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

جمهورية الصني الشعبية،

 شنغهاي 

املدير

القنصل العام ملاليزيا

)قسم االستثامر(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الوحدة 809-807، املستوى 8

مركز شانغهاي كريي

رقم 1515، نانجينغ طريق )غرب(

شانغهاي 200040

جمهوية الصني الشعبية

4547 6289 )8621(  : هاتف 

4009 6279 )8621(  : فاكس 

shanghai@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

               

غوانجزو

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الوحدة 1804يب 05-

برج مكتب بالزا سيتيك

233 تيانهي يب رود 

غوانزو 510610 

جمهوية الصني الشعبية

0739 8752 )8620(  : هاتف 

0753 8752 )8620(  : فاكس 

guangzhou@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

بكني

قنصل )استثامر(/ مدير

سفارة ماليزيا )قسم االستثامر(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الوحدة يس، ، الطابق ، برج أ، غيت وي بالزا

رقم 18، زياجوانغيل، طريق الشامل الدائري الثالث الرشقي

مقاطعة تشاويانغ، 100600 بكني

جمهوية الصني الشعبية 

0072 / 0071 8440 )8610(  : هاتف 

0076 8440 )8610(  : فاكس 

beijing@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

اليابان 

طوكيو

مدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

32 اف، شريوياما ترست تاور

1-3-4 تورانومون، ميناتو كو

طوكيو 6032-1005، اليابان

8808 5777 )813(  : هاتف 

8809 5777 )813(  : فاكس 

tokyo@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

  

أوساكا

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

مينيش انتيشيو 18 اف

5-4-3 أوميدا، كيتا كو

أوساكا 530-0001

اليابان

6661 6451 )816(   : هاتف 

6626 6451 )816(   : فاكس 

osaka@mida.gov.my    : الربيد اإللكرتوين 

جمهورية كوريا

قنصل )استثامر(/ مدير

سفارة ماليزيا 

)مركز التجارة واالستثامر املاليزي(

الطابق 17، مبنى بنك ستاندرد تشاارداد كوريا املحدودة

47، جونغرو، جونغرو جو

سيؤول 110-702 

جمهورية كوريا

6131 /  6130 733 )822(  : هاتف 

6132 733 )822(  : فاكس 

seoul@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

تايوان

املدير )استثامر(

مركز التجارة والصداقة املاليزية

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

12 اف، شقة أ، مبنى هونغ كو

167، تون هو الطريق الشاميل

تايبيه 105 

تايوان

6094 2718 /  5020 2713 )8862(  : هاتف 

7581 2514 )8862(  : فاكس 

taipei@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

الهند

قنصل )استثامر(/ مدير

القنصل العام ملاليزيا 

)قسم االستثامر(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

81& 87، الطابق 8

الجادة الشاملية الثالثة ميكر ماكسيتي

 E مجمع باندرا كريال، باندرا

مومباي 400051

الهند

1156 /  1155 2659 )9122(  : هاتف 

1154 2659 )9122(  : فاكس 

mumbai@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 
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أوروبا

اإلمارات العربية 

قنصل )استثامر(/ مدير

قنصل ماليزيا )القسم االستثامري(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الوحدة 2205، الطابق 22، الربج أ

برج مركز األعامل، مدينة ديب اإلعالمية

)صندوق بريد 502876( ديب

اإلمارات العربية املتحدة

697 4343 / 696 4343 )9714(  : هاتف 

698 4343 )9714(  : فاكس 

dubai@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

فرنسا

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

42، كليرب افينيو

75116 باريس، فرنسا

3689 / 6696 4727 )331(  : هاتف 

6375 4755 )331(  : فاكس 

paris@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

أملانيا 

فرانكفورت

قنصل )استثامر(/ مدير

القنصل العام ملاليزيا

)قسم االستثامر(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

HAT 64 ،9 املستوى

بليشرتاتس 64-66

60313 فرانكفورت آم مني

أملانيا

679-0 698700 )0( +49  : هاتف 

frankfurt@mida.gov.my  :  Email

ميونيخ

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

املستوى 6، بريكولينهاوس

بريكولنسرتاس 10

80538 ميونيخ

أملانيا

0430 2030 )4989(  : هاتف 

0431-5 2030 )4989(  : فاكس 

 munich@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

ايطاليا

قنصل )استثامر(/ مدير

قنصل ماليزيا )القسم االستثامري(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية  

الطابق الثاين، فيا الربييش 9

20122 ميالن

ايطاليا

3824 8909 )3902(  : هاتف 

418 545 8909 )3902(  : فاكس 

milan@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

السويد

القنصل االقتصادي

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

سفارة ماليزيا

كارالفايجني

صندوق بريد 26053

اس10041- ستوكهولهم

8416 440 )468( / 8400 440 )468(  : هاتف 

8761 791 )468(  : فاكس 

stockholm@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

اململكة املتحدة

قنصل لالستثامر/ مدير

املفوضية العليا املاليزية

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

سفارة ماليزيا

17 شارع كرزون

لندن دبليو 1 جيه 5 اتش ار

اململكة املتحدة

0616 7493 )4420(  : هاتف 

8804 7493 )4420(  : فاكس 

london@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

TÜRKIYE

Director 

Malaysian Investment Development Authority 

,APA-GIZ Plaza 

Büyükdere Caddesi 

No: 191 Level: 12, No:24 

-Levent 34330 

.Istanbul/TÜRKIYE 

 Tel : +90212 905 11 00

E-mail : istanbul@mida.gov.my 

96 عناوين مفيدة



أمريكا الشاملية

سان خوسيه

املدير )القائم بأعامله(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

226، ايربورت باركوي، شقة 480

سان خوسيه، كاليفورنيا 95110

الواليات املتحدة األمريكية

8 / 0617 392 )1408(  : هاتف 

0619 392 )1408(  : فاكس 

sanjose@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

شيكاغو

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

مركز جون هانكوك، شقة 1515

87، جادة نورث ميتشيغان

شيكاغو، اليونيس 60611

الواليات املتحدة األمريكية

4532 787 )1312(  : هاتف 

4769 787 )1312(  : فاكس 

 chicago@mida.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

نيويورك

قنصل )استثامر(/ مدير

القنصل العام ملاليزيا

)قسم االستثامر(

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

313 رشق، شارع 43

نيويورك، نيويورك 10017

2491 687 )1212(  : هاتف 

8450 490 )1212(  : فاكس 

newyork@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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هيئة تطوير االستثامر املاليزية
هيئة تطوير االستثامر املاليزية سنرتال 5، جالن ستيسن، سنرتال 5، كواالملبور سنرتال، 50470، كواالملبور، ماليزيا

فاكس : )603( 2274 7970 هاتف : )603( 2267 3633 

investment@mida.gov.my :  الربيد اإللكرتون  www.mida.gov.my : املوقع اإللكرتوين

مكاتب هيئة تطوير االستثامر املاليزية عىل مستوى الوالية

كيداه وبريليس

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

املستوى 4، الجناح الرشقي

رقم 88، منارة بينا دار األمان بريهاد

ليبوهاريا دار األمان

05100 أولر سيتار

كيداه ماليزيا

3978 731 )604(  : هاتف 

2439 731 )604(  : فاكس 

kedah@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

بوالو بينانغ

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الوحدة 14.01، تينغكات 14، منارة بوستيد بينانغ

39، جاالن سلطان أحمد شاه

10050 بوالو بينانغ، ماليزيا

0575 228 )604(  : هاتف 

0327 228 )604(  : فاكس 

penang@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

برياك

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

املستوى 4، مركز 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 

perak@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

ميالكا

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الطابق الثالث، منارة ام اي يت يس، مجمع ام اي يت يس

جاالن كونفيسني

75450 آير كريوه

ميالكا، ماليزيا

2877 232 )606(  : هاتف 

2875 232 )606(  : فاكس 

melaka@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

نيجريي سيمبيالن

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الشقة 13.01 & 13.02

الطابق 13، منارة ام ايه ايه

70200 سريمييبان

نيجريي سيمبيالن، ماليزيا

7921 762 )606(  : هاتف 

7879 762 )606(  : فاكس 

nsembilan@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

جوهور

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

رقم 5، املستوى 13، منارة تابنغ هاجي

جاالن آير موليك

80000 جوهور باهرو

جوهور، ماليزيا

5500 / 2550 224 )607(  : هاتف 

2360 224 )607(  : فاكس 

johor@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

باهانغ

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

شقة 3، الطابق 11، كومبلكس ترينتوم

صندوق بريد 178

25720 كوانتان

7334 513 )609(  : هاتف 

7333 513 )609(  : فاكس 

pahang@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

كيالنتان

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

اراس 5 يس، مركز منارة بيجابات كيالنتان التجاري

جاال بايام

15200 كوتا باهارو

كيالنتان، ماليزيا

3151 748 )609(  : هاتف 

7294 744 )609(  : فاكس 

kelantan@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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سيالنغور

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الطابق 22، ويسام ام يب س ايه بيؤسريان

بريباندين

40000 شاه عامل

سيالنغور، ماليزيا

4260 5518 )603(  : هاتف 

5392 5513 )603(  : فاكس 

selangor@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

تريينغانو

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الطابق5، منارة يايسان إسالم تريينغانو

جاالن سلطان عمر

20300 كواال نرييغانو

ترينيغانو، ماليزيا

7200 622 )609(  : هاتف 

2260 623 )609(  : فاكس 

terengganu@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

صباح

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

القطعة دي 9.4 & دي 9.5، املستوى 9

الحي دي، بانجونا كيه دبليو اس يب كارامونسينغ

88100 كوتا كينابوال

صباح، ماليزيا

411 211 )6088(  : هاتف 

412 211 )6088(  : فاكس 

sabah@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

ساراواك

املدير

هيئة تطوير االستثامر املاليزية

الغرفة 404، الطابق 4، بانغونان بنك، نيغارا

رقم 147، جاالن ساتوك، ص.ب 716

93714 كوتشينغ

ساراواك، ماليزيا

484 237 / 251 254 )6082(  : هاتف 

375 252 )6082(  : فاكس 

sarawak@mida.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية
 منارة مؤسسة تطوير التجارة الخارجية امالليزية، جاالن سلطان حجي أحمد شاه، أوف جاالن توانكو عبدالحليم، 50480 كواامللبور، ماليزيا

هاتف مجاين : 1800-88-7280 فاكس: )603( 6203 7037  هاتف : )603( 6207 7077 

info@matrade.gov.my :الربيد اإللكرتوين  www.matrade.gov.my :املوقع اإللكرتوين

مكاتب مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية يف الخارج

آسيا

اسرتاليا

رشق آسيا

جمهورية الصني الشعبية 

بكني

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا )القسم التجاري(

الوحدة E، الطابق 11، برج ب، جيت وي

بالزا رقم 18، زياغوانغ، الطريق الشاميل

مقاطعة دونغسانوهان تشاويانغ

بكني 100027

5113 / 5110 / 5109 8451 )8610(  : هاتف 

51123 8451 )8610(  : فاكس 

beijing@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

تشينغدو

املفوض التجاري

تطوير التجارة الخارجية املاليزية

مؤسسة

)مكتب متثيل تشينغدو(

املستوى 14، الوحدة 1403-1404

برج املكتب، مركز شانغريال

9 طريق بينجياغ )رشق(، تشينغدو 610021،

مقاطعة سيشوان، جمهورية الصني الشعبية

7517 6687 )8628(  : هاتف 

7524 6687 )8628(  : فاكس 

chengdu@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

غوانجزو

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا )القسم التجاري(

الوحدة 2010-2009 الطابق 20و، الربج املركزي

رقم 5، شارع زيانون، مقاطعة تيانهي، غوانغزو

510623 مقاطعة غوانعدونغ

جمهوية الصني الشعبية

3865 3877 )8620(  : هاتف 

3985 3877)8620(  : فاكس 

guangzhao@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

هونغ كونغ

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا

)القسم التجاري(

1901، الطابق 19، مبنى ماليزيا

50 غلوسيسرت، وانشاي

منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة

جمهوية الصني الشعبية

8109 2527 )852(  : هاتف 

2866 2804 )852(  : فاكس 

hongkong@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

شانغهاي

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا 

)القسم التجاري(

الوحدة 809-807، املستوى 8

مركز شانغهاي كريي، رقم 1515،

طريق نانجينغ الغريب، شانغهاي 200040

جمهوية الصني الشعبية

4467 / 4420 6289 )8621(  : هاتف 

4381 6289 )8621(  : فاكس 

shanghai@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

تايوان

املفوض التجاري

مركز التجارة والصداقة املاليزية

)القسم التجاري(

10F-D، مبنى هونغ كو

167 طريق دون هوا الشاميل

تايبيه 105، تايوان

2260 2545 )8862(  : هاتف 

1877 2718 )8862(  : فاكس 

taipei@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

املفوض التجاري

)MATRADE( القسم التجاري

الطابق 7، 432 شارع سينت كيلدا، ميلبورن 3004.

فكتوريا، اسرتاليا

8600 9832 )613(  : هاتف 

8610 9832 )613(   :  Faks

melbourne@matrade.gov.my  :  Email
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   جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

اليابان 

طوكيو

املدير

تطوير التجارة الخارجية املاليزية

مؤسسة

مبنى غينز شوادوري، الطابق 6

14-14-8، غينزا تشو كو

طوكيو 0061-104، اليابان

0713 / 0712 3544 )813(  : هاتف 

0714  3544 )813(  : فاكس 

tokyo@matrade.gov.my   :  Email

أوساكا

ضابط التسويق

تطوير التجارة الخارجية املاليزية

مؤسسة

مانييش انتيسيو الطابق 18، 5-4-3، يوميدا، كيتتا كو

أوساكا 0001-530، اليابان

6520 6451 )816(  : هاتف 

6521 6451 )816(  : فاكس 

osaka@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

جمهورية كوريا 

املفوض التجاري يف فارة ماليزيا

)قسم التجارة واالستثامر املاليزي(

الطابق 17، مبنى بنك ستاندرد تشاارداد كوريا املحدودة

47، تشونغرو، تشونغرو غو

سيؤول 03160

جمهورية كوريا

6814 / 6813 739 )822(  : هاتف 

6815 739 )822(  : فاكس 

seoul@matrade.gov.my : الربيد اإللكرتوين 

الهند

تشيناي

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا  

)القسم التجاري(

كابيتال 2أ، الطابق الثاين، 554& 555، آنا ساالي

تينامبيت، تشيناي600018-، الهند

3724 /3722 2431 )9144(  : هاتف 

3725 2431 )9144(  : فاكس 

chennai@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

كمبوديا

ضابط التسويق

تطوير التجارة الخارجية املاليزية

مؤسسة )مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية(

سفارة ماليزيا

)املكتب التجاري(

رقم 222-220، برياه نورودم بوليفارد

سانغاكات تويل باساك، كان تشام كاروم

بونوم بينه

كمبوديا

1224 2372 )855(  : هاتف 

1225 2372 )855(  : فاكس 

phnompenh@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

مومباي

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا

)MATRADE( القسم التجاري

الشقة 301، الطابق الثالث، مركز نامان

E مجمع باندرا كريال، باندرا ،G بلوك

مومباي 40005، الهند

Mumbai 400051, India

7273 / 7272 2659 )9122(  : هاتف 

7274 2659 )9122(  : فاكس 

mumbai@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

اندونيسيا

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا  

تطوير التجارة الخارجية املاليزية

الطابق 12، بالزا ماوتيارا

جي آي لينغكار كونينغان

ماف اي 1.2. رقم 1 & 2 كاواسان ميغا كونينغان

جاكرتا 12950، اندونيسيا

4322 / 4297 576 )6221(  : هاتف 

4321 576 )6221(  : فاكس 

jakarta@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

الفلبني 

املفوض التجاري

املكتب التجاري لسفارة ماليزيا )مؤسسة تطوير السياسة الخارجية املاليزية(

املستوى 4، مبنى كانسريي 

107، شارع تورديسيالس 

قرية سالسيدو، مدينة ماكايت

الفلبني 

8270 8662 )632(  : هاتف 

8271 8662 )632(  : فاكس 

manila@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 
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غرب أسيا 

تايلند

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا

املكتب التجاري واالستثامري

الطابق ال4، وحدة 401

برج مكتب شاثورن سكوير

98، طريق نورث سانثورن

خاوينغ سيلوم، خيت بانغ راك

كرونغ تيب ماها ناخون

10500 بانكوك

تايلند

1794 / 1793 / 1792 2108 )662(  : هاتف 

1795 2108 )662(  : فاكس 

bangkok@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

فيتنام

مدينة هو تيش مينه

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا

)القسم التجاري(

1207-1206، الطابق 12، مي لبنه برج بوينت

2، شارع انجو دي يو يس يك، املقاطعة 1

مدينة هو تيش مينه

فيتنام

1468 3822 )8428(  : هاتف 

1882 3823 )8428(  : فاكس 

hcmc@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

هانوي

ضابط التسويق

سفارة ماليزيا

املكتب التجاري )مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية(

46-45، شارع دين بني بو

مقاطعة با دينه، هانوي

فيتنام

7521 3734 )8424(  : هاتف 

7520 3734 )8424(  : فاكس 

hanoi@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

ميامنار

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا

املكتب التجاري )مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية(

رقم.82، طريق بيادونغسو يختا 

بلدة داغون، 11191 يانغون، ميامنار

1952 / 1951 230 )951(  : هاتف 

1954 230 )951(  : فاكس 

yangon@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

اململكة العربية السعودية 

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا

)القسم االقتصادي(

رقم 5 & 7، الطابق 14 

املركز التجاري السعودي

طريق املدينة، صندوق بريد 20802

جدة 21465

اململكة العربية السعودية

2198 / 2143 653 )96612(  : هاتف 

0274 653 )96612(  : فاكس 

jeddah@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

اإلمارات العربية املتحدة

املفوض التجاري

القنصل العام ملاليزيا  

املركز التجاري

قطعة 3-1، الطابق األريض &

10-6 طوابق امليزان

بناية السفينة، قرب الميس بالزا

طريق زعبيل، صندوق بريد 4598

ديب 

اإلمارات العربية املتحدة

5528 335 )9714(  : هاتف 

2220 335 )9714(  : فاكس 

dubai@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

قطر

ضابط التسويق

سفارة ماليزيا

مكتب رقم 939 الطابق9

برج مكاتب الفردان

صندوق بريد 31316، الساحل الغريب

الدوحة، قطر

1604 4410 )9744(  : هاتف 

1605 4410 )9744(  : فاكس 

doha@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 
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أوروبا

فرنسا

املفوض التجاري

الخدمات التجارية املاليزية

سفري ماليزيا

90، جادة الشانزلزيه

75008 باريس

فرنسا

0034 / 0000 4076 )331(  : هاتف 

0001 4076 )331(   : فاكس 

paris@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

أملانيا

املفوض التجاري

قنصل ماليزيا )القسم التجاري(

HAT 64 ،9 املستوى

بليشسرتاس

فرانكفورت آم مني

أملانيا

10 - 5015 247 69 )0( 49   : هاتف 

20 - 5015 247 69 )0( 49   : فاكس 

frankfurt@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

هنغاريا

ضابط التسويق

سفارة ماليزيا

املكتب التجاري )مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية(

طريق هازمان ، 1026 بودابست، هنغاريا

0290 461 )361(  : هاتف 

0291 461 )361(  : فاكس 

budapest@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

ايطاليا

املفوض التجاري

قنصل ماليزيا  

فيا الربييس

20122 ميالن، ايطاليا

81839 669 )3902(  : هاتف 

2872 670 )3902(  : فاكس 

milan@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

هولندا

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا )القسم التجاري(

رستنبريغويغ 2

2517 يك اي الهاي، هولندا

759 4627 )3110(  : هاتف 

349 4627 )3110(  : فاكس 

rotterdam@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

روسيا

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا )القسم التجاري(

R01-209  ،الطابق الثاين

مركز دوبرينيا التجاري

رقم 8، 4 دوبرينينسكاي بري

119409، موسكو، االتحاد الرويس

5636 / 5626 933 )7495(  : هاتف 

5646 933 )7495(  : فاكس 

moscow@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

أوكرانيا

ضابط التسويق

سفارة ماليزيا

املكتب التجاري  

18، شارع ارسينالنا، بيتشريسك

كييف 01011، أوكرانيا

5235 285 )38044(   : هاتف 

5238 285 )38044(   : فاكس 

kiev@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

تركيا

املفوض التجاري

مؤسسة تطوير التجارة الخارجية اسطنبول

رقم 76، الطابق 20، بويوكديري كادييس

مركز بالزا مايا اكار

34394 ايسنتيبي اسطنبول

تركيا

8003 217 )90212(  : هاتف 

8005 217 )90212(  : فاكس 

istanbul@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

بولندا

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا

املكتب التجاري  

املبنى 3، الطابق9 

برج زلويت تارايس

59، شارع زلوتا 

120-00 وارسو

جمهورية بولندا

1766 / 1765 222 )4822(  : هاتف 

1764 222 )4822(  : فاكس 

warsaw@matrade.gov.my  : الربيد اإللكرتوين 

 

 اململكة املتحدة 

املفوض التجاري املاليزي، املفوضية التجارية  

الطابق الثالث والرابع، 17 شارع كرزون لندن، w1J 5hr اململكة املتحدة،

4644 / 5255 7499 )4420(  : هاتف 

4597 7499 )4420(  : فاكس 

london@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

عناوين مفيدة103



أمريكا  الشاملية

أمريكا الجنوبية - أمريكا الالتينية

لوس انجلس 

املفوض التجاري 

القنصل العام ملاليزيا

القسم التجاري

777 شارع جنوب فيجيوريا، سويت 600

لوس أنجلس، كاليفورنيا 90017

الواليات املتحدة األمريكية

9034 892 )1213(  : هاتف 

9142 955 )1213(  : فاكس 

losangeles@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

يامي ، الواليات املتحدة االمريكية

املدير

املركز التجاري املاليزي

703 طريق واتر فورد، شقة 150

ميامي، فلوريدا 33126

الواليات املتحدة األمريكية

8779 267 )1305(  : هاتف 

8784 267 )1305(  : فاكس 

miami@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

ا 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 

newyork@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

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 

0604 4776 11 )54(  : فاكس 

buenosaires@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

الربازيل

املفوض التجاري

سفارة ماليزيا 

املكتب التجاري

771، أالميندا سانتوس، شقة 72

الطابق السابع، 001-0149، ساوباولو

الربازيل

2966 3285 )5511(  : هاتف 

1595 3289 )5511(  : فاكس 

saopaulo@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

تشييل

املفوض التجاري

املكتب التجاري ملاليزيا

سفارة ماليزيا

افدا تاجامار 183

مكتب 302، الس كونديس

سانتياغو، تشييل

2647 234 )5622(  : هاتف 

2652 234 )5622(  : فاكس 

santiago@matrade.gov.my : الربيد اإللكرتوين 

املكسيك

املفوض التجاري

مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية مدينة مكسيكو

سفارة ماليزيا 

باسيو دي الس باملاس #425

توري اوبتيام 3، مكتب 1102

كول الماس دي تشابولتبيك

C.P11000 ،ديل ميغيل هيدالغو

مدينة مكسيكو، املكسيك

4540 5201 )5255(  : هاتف 

7338 5202 )5255(  : فاكس 

mexicocity@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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أفريقيا

جنوب إفريقيا

القسم التجاري )مؤسسة تطوير التجارة املاليزية الخارجية(

21، اي 1، شارع عناب

املستوى 2، املهندسني، الجيزة، الجمهورية العربية املرصية 

10013 376 )202(  : هاتف 

10216 376 )2012(  : فاكس 

cairo@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

كينيا 

ملفوضية العليا املاليزية

)MATRADE( القسم التجاري

حي 91/404، جيجري غروف

صندوق بريد 42286، 00100، نريويب، كينيا

0915 712 )25420(  : هاتف 

0916 712 )25420(  : فاكس 

nairobi@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

مرص

املفوض التجاري، املفوضية العليا املاليزية

املكتب االقتصادي )مؤسسة تطوير التجارة الخارجية املاليزية(

الطابق 8، برج 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 

johannesburg@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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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 6 ب، تينغكات 6

منارة أنصار، 65 جاالن تروس

80000 جوهور باهرو، جوهور ماليزيا

9400 222 )607(  : هاتف 

9500 222 )607(  :  Faks

johor@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

املكتب اإلقليمي الشاميل

املدير

املكتب اإلقليمي الشاميل ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية

بانغوان KWSP، الطابق األريض

رقم 3009، أوف ليبوه تيغري 2

13700 باندار سيبرياغ جايا

بوالو بينانغ

2020 398 )604(  : هاتف 

2288 398 )604(  : فاكس 

penang@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

املكتب اإلقليمي الرشقي

املدير

املكتب اإلقليمي الرشقي ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية

املستوى 5، منارة يايسان إسالم تريينغانو

جاالن سلطان عمر

20300 كواال نرييغانو

ترينيغانو، ماليزيا

6778 / 4778 624 )609(  : هاتف 

0778 624 )609(  :  Faks

terengganu@matrade.gov.my  :  Email

ساراواك

املدير

مكتب ساراواك ملؤسسة تطوير التجارة الخارجية

تينغكات 10، منارة غراند

قطعة 42، القسم 46، طريق بان هوك

93100 كوتشينغ

ساراواك، ماليزيا

  780 246 )6082(  : هاتف 

780 256 )6082(  : فاكس 

sarawak@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 

 

صباح

املدير

مكتب صباح لتطوير التجارة الخارجية

قطعة 2، يس 5 2 أ تيغكات 5 الحي يس

KWSP بانغونان

جاالن كارامونسينغ

88100 كوتا كينابوال

صباح، ماليزيا

881 242 / 881 240 )6088(  : هاتف 

881 243 )6088(  : فاكس 

sabah@matrade.gov.my   : الربيد اإللكرتوين 
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قامئة باألنشطة واملنتجات املرّوجة واملؤهلة 

العتبارها يف حالة الريادة والبدل رضيبة االستثامر 

مبوجب قانون تشجيع االستثامر 1986
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اإلنتاج الزراعي    I

زراعة الزهور   .1

 

معالجة املنتجات الزراعية   II

الشوكوالتة وحلويات الشوكوالتة    .1

الخرضاوات أو الخرضاوات الدرنية أو ذوات الجذور والفواكه   .2

منتجات املوايش   .3

الفضالت الزراعية أو املنتجات الزراعية الثانوية   .4

املنتجات املائية   .5

تغذية تربية األحياء املائية   .6

املستخلصات النباتية للمستحرضات الصيدالنية، أو صناعات العطور،   .7

أو التجميل، أو الصناعات الغذائية والزيوت العطرية 

املكمالت الغذائية   .8

املواد املضافة واملنكهات وامللونات واملكونات الوظيفية  .9

تصنيع املنتجات املطاطية    III

عجالت الشاحنات واملركبات الزراعية واملركبات الصناعية،   .1

واملركبات التجارية، والدراجات، والطائرات. 

منتجات الالتكس   .2

قفازات السالمة أو قفازات ألغراض خاصة   .a

منتجات مطاطية جافة   .3

صناعة األحزمة   .a

الخراطيم واألنابيب املواسري   .b

مواصفات املطاط   .c

األختام والحشيات )جوانات ملنع الترسب( واملغاسل   .d

واألغلفة والحلقات وبطانات املطاط 

مضاد لالهتزاز والرطوبة ومنتجات عازلة للصوت   .e

تصنيع منتجات زيت النخيل ومشتقاتها    IV

الكيامويات الزيتية أو مشتقاتها أو تحضرياتها   .1

املغذيات املصنوعة من النخيل أو مكونات زيت النخيل أو زيت لب النخيل  .2

املنتجات واملكونات الغذائية املصنوعة من النخيل   .3

بديل خاص للدهون الحيوانية   )a

املايونيز وصلصة السلطة املصنوعة من النخيل   )b

بديل بودرة الحليب أو جوز الهند    )c

زيت النخيل األحمر واملنتجات ذات العالقة   )d

مكونات الطعام املصنوعة من النخيل   )e

منتجات زيت النخيل املعدل وزيت لب النخيل   )f

منتجات املارغارين أو الفاناسبايت أو السمن أو املنتجات الدهنية األخرى.   )g

بدائل زبدة الكاكاو واملواد البديلة لزبدة الكاكاو واملواد املعادلة لزبدة   )h

الكاكاو ورشائح نصف النخيل أو الزيت الخاص 

منتجات مصنعة من:   .4

كيكة لب النخل   )a

مخلفات طحن زيت النخيل السائلة   )b

كتلة النخيل الحيوية   )c

صناعة الكيامويات واملواد البرتوكياموية  V

املشتقات أو املستحرضات الكياموية من املصادر العضوية أو غري العضوية  .1

املنتجات البرتوكياموية  .2

تصنيع املستحرضات الصيدالنية واملنتجات ذات العالقة   VI

املستحرضات الصيدالنية أو املستحرضات الصيدالنية الحيوية  .1

املغذيات  .2

املنتجات امليكروبية ومنتجات الربوبيوتيك  .3

تصنيع املنتجات الخشبية    VII

تصميم وتطوير وإنتاج األثاث الخشبي  .1

منتجات الخشب املعدل باستثناء الخشب الرقائقي  .2

تصنيع اللب والورق واأللواح الورقية   VIII

ورق متوسط مموج أو ورق تيست اليرن أو ورق تغليف ولوح ورقي  .1

تصنيع املنتجات من القصب    IX

منتجات مصنوعة من القصب مثل أعالف الحيوانات، أو جزيئات،   .1

أو ألياف القصب، أو األلواح املعاد تشكيلها )مثل لوح الجسيامت 

ولوح األلياف متوسط الكثافة( ومنتجات القوالب

تصنيع القامش ومنتجات القامش    X

األلياف الطبيعية أو املصنعة  .1

ألياف اليارن أو األلياف املصنعة  .2

أقمشة منسوجة  .3

أقمشة محاكة  .4

أقمشة غري محاكة  .5

تشطيب األقمشة مثل التبييض والصبغة والطباعة  .6

مالبس متخصصة  .7

أقمشة فنية أو وظيفية ومنتجات أقمشة  .8

تصنيع املنتجات من الصلصال واملنتجات الرملية    XI

واملنتجات املعدنية غري الفلزية األخرى

املواد املقاومة لالنصهار األساسية أو األلومينا  .1

معدات املختربات أو املعدات الكياموية أو الصناعية  .2

األملاس املصّنع  .3

الزجاج الكريستايل أو قوالب الزجاج مثل الطوب والبالط   .4

واأللواح الحبيبات وكتل ومربعات الرتصيف

الصلصال املعدين املاص  .5

منتجات الرخام والجرانيت  .6

األلواح واللوحات والبالط والطوب أو الجسيامت املشابهة من األلياف الطبيعية   .7

أو الصناعية املجمعة مع اإلسمنت أو الالصق أو مواد اللصق املعدنية األخرى.

تصنيع الحديد والفوالذ    XII

ألواح الفوالذ  .1

أشكال أو أقسام الفوالذ التي يزيد ارتفاعها عن 200 مم  .2

صفائح، أو أوراق، أو ملفات، أو ملفات، أو أطواق الفوالذ:  .3

اللفائف الساخنة    )a

اللفائف الباردة أو املخففة الربودة   )b

أنابيب الفوالذ غري املسامية  .4

منغنيز الحديد أو منغنيز السيليكون أو سيليكون الحديد  .5

صفائح الفوالذ املجلفنة الكهرلية يف امللف  .6

تصنيع املعدن غري الحديدي ومنتجاته    XIII

سبائك أو بليتس أو ألواح أساسية ملعادن غري حديدية غري معادن القصدير  .1

EC أعمدة أو قضبان أو أقسام من معادن غري حديدية باستثناء قضبان النحاس  .2

صفائح، أو أوراق، أو ملفات، أو ملفات، أو أطواق من معادن غري حديدية  .3

أنابيب أو مواسري من معادن غري حديدية  .4

لوح تجميع ألومنيوم  .5
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تصنيع اآلالت ومكونات اآلالت    XIV

آالت أو معدات متخصصة لصناعة محددة  .1

آالت أو معدات توليد طاقة   .2

آالت أو معدات صناعية عامة  .3

وحدات آلالت أو معدات وأجزاء أو مكونات صناعية  .4

آالت أو معدات أدوات معدنية  .5

تحديث أو تجديد اآلالت أو املعدات مبا يف ذلك اآلالت الثقيلة  .6

املنتجات أو الخدمات الداعمة  XV

قوالب الصب املعدنية   .1

املطروقات املعدنية  .2

هندسة السطح   .3

التشغيل والعربات والتجهيزات  .4

القوالب واألدوات والصبغات  .5

املعالجة بالحرارة  .6

تصنيع املنتجات اإللكرتونية والكهربائية ومكوناتها    XVI

وأجزائها والخدمات ذات العالقة 

شبه املوصل:  .1

تصنيع الرقائق   )a

تجميع شبه املوصل   )b

مكونات وأجزاء شبه املوصل   )c

ركائز متقدمة   )i

مواد لحام   )ii

iii(  لبادات ربط 

أدوات شبه موصل   )d

ناقالت رقائق    )i

ناقالت دائرة مدمجة   )ii

القناع الضويئ وفراغ القناع   )iii

الخدمات املتعلقة بشبه املوصل   )e

تحضري الصبغات أو مستوى الرقائق    )i

اختبار الدائرة املدمجة   )ii

فرز واستكشاف الرقائق   )iii

ضخ الرقائق   )iv

منتجات وأجزاء العرض املتطورة  .2

منتجات عرض املتطورة   )a

وحدات عرض املتطورة   )b

أنظمة إضاءة خلفية   )c

منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو أنظمتها أو أجهزتها  .3

منتجات أو أجهزة التقارب الرقمي   )a

أنظمة أو أجهزة تخزين البيانات   )b

منتجات التسلية أو الرتفيه الرقمية  .4

التلفزيون الرقمي   )a

نظام املرسح املنزيل الرقمي أو منتجاته   )b

مسجل، أو مشغل صور، أو فيديو، أو مقطع صويت رقمي   )c

معدات، أو أنظمة، أو أجهزة، أو مكونات إلكرتونية برصية   .5

أجهزة أو مكونات ضوئية   )a

معدات، أو أنظمة، أو أجهزة، أو مكونات كهروضوئية   )b

ألياف ضوئية أو منتجات ألياف ضوئية   )c

أنظمة أو أجهزة تتبع أو أمن إلكرتونية  .6

معدات، أو أنظمة، أو أجهزة تركيب، أو التعرف   )a

عىل الرؤية أو الشكل أو الصوت 

معدات أو أنظمة أو أجهزة التتبع واملالحة اإللكرتونية   )b

أنظمة أو أجهزة تحدد الرتدد الراديوي   )c

املكونات اإللكرتونية  .7

ألواح دائرة مطبوعة متعددة الطبقات أو مرنة    )a

موصالت متطورة    )b

معدات، أو منتجات، أو أنظمة، أو أجهزة، أو مكونات طاقة بديلة  .8

وحدات، أو أنظمة وحدات، أو ألواح، أو خاليا شمسية   )a

بطارية قابلة إلعادة الشحن أو أنظمة تخزين   )b

خاليا وقود   )c

إضاءة توفري طاقة  .9

منتجات كهربائية  .10

اإلمداد املتواصل بالطاقة   )a

املحوالت والعواكس   )b

تصنيع أجهزة القياس املهنية والطبية والعلمية أو أجزائها     XVII

املعدات، أو األجهزة الطبية، أو املتعلقة باألسنان، أو الطب   .1

البيطري ومكونات أجزائها أو إكسسواراتها

معدات االختبار أو القياس أو معدات وأجهزة املخترب  .2

تصنيع املنتجات البالستيكية    XVIII

األفالم أو الصفائح البالستيكية املتخصصة  .1

منتجات األنظمة الجغرافية  .2

املنتجات البالستيكية الهندسية  .3

املنتجات عىل شكل قوالب تحت ظروف غرفة نظيفة  .4

البوليمرات الحيوية أو منتجاتها  .5

معدات وأجهزة الوقاية    XIX

قفازات السالمة املطلية أو املحاكة  .1

زجاج حامية باليستية متطور  .2

معدات حامية من السقوط  .3

تصنيع املواد ذات العالقة   XX

الخدمات اللوجستية املتكاملة  .1

مرافق وخدمات سلسلة التربيد للمنتجات الغذائية  .2

خدمات تعقيم باألشعة والغاز  .3

اإلدارة البيئية:  .4

إعادة تدوير النفايات مثل:   )a

الفضالت السامة وغري السامة   )i

املواد الكياموية   )ii

املطاط املستخلص   )iii

خدمات التصميم الصناعي  .5

مجال قطاع الفنادق والسياحة   XXI

تأسيس فنادق ذات تكلفة متوسطة ومنخفضة )فنادق حتى ثالث نجوم(  .1

تأسيس فنادق 4 أو 5 نجوم  .2

توسيع أو تحديث الفنادق املوجودة  .3

تأسيس مشاريع سياحية  .4

توسيع أو تحديث مشاريع سياحية  .5

تأسيس مخيامت ترفيه  .6

تأسيس مراكز اتفاقية  .7

متفرقات    XXII

بضائع أو معدات رياضة  .1

مجوهرات معادن مثينة  .2

مجوهرات زينة  .3

منتجات تغليف وأدوات منزلية تستخدم ملرة واحد قابلة للتحلل الحيوي  .4

110



I 
ق

لح
امل

111



قامئة باألنشطة واملنتجات املرّوجة لرشكات 

التكنولوجيا املتطورة املؤهلة العتبارها 
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تصميم اإللكرتونيات املتطورة والحاسبات وتطويرها وتصنيعها    I

تصميم وتطوير وصناعة:  .1

الوحدات أو األنظمة عالية الكثافة   )a

شاشات العرض املتطورة   )b

أجهزة شبه موصلة متطورة   )c

موصالت متطورة   )d

أجهزة أو أنظمة تخزين البيانات   )e

ركائز متطورة   )f

منتجات أو أنظمة أو أجهزة معلومات واتصاالت   )g

منتجات التسلية أو الرتفيه الرقمية   )h

معدات أو أنظمة أو أجهزة املعدات البرصية اإللكرتونية    )i

أنظمة أو أجهزة األمن واملراقبة اإللكرتونية   )j

اآلالت، أو املعدات أو األنظمة أو األجهزة اإللكرتونية     )k

املكونات اإللكرتونية املتطورة   )l

أجهزة القياس املهنية والطبية والعلمية أو أجزائها    .II

تصميم وتطوير وصناعة:  .1

املعدات الطبية أو أجزاؤها أو مكوناتها   )a

الغرسات الطبية، أو األجهزة الطبية أو أجزاؤها أو مكوناتها     )b

معدات االختبار أو القياس أو معدات وأجهزة املخترب   )c

التكنولوجيا الحيوية    .III

تطوير واختبار وتصنيع:  .1

املستحرضات الصيدالنية    )a

املواد الكيميائية الدقيقة   )b

األجهزة التشخيصية الحيوية   )c

املواد املتطورة    .IV

تصميم وتطوير وتصنيع:  .1

البوليمرات والبوليمرات الحيوية   )a

منتجات السرياميك الدقيقة والسرياميك املتطورة    )b

املواد املركبة عالية القوة   )c

جزيئات النانو وتركيباتها   .2

تكنولوجيا الطاقة البديلة    .V

تصميم املنتجات، أو املعدات، أو األنظمة أو األجهزة أو املكونات   .1

وتطويرها وتصنيعها لالستخدام يف قطاعات الطاقة البديلة

الحديد والفوالذ   .VI

سلك دقيق بقطر 2.0 مم وأقل   .1
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األنشطة الزراعية    I

تربية األحياء املائية  .1

تربية النحل  .2

معالجة املنتجات الزراعية   II

القهو  .1

الشاي  .2

الفواكه  .3

الخرضاوات   .4

األعشاب أو البهارات   .5

الكاكاو ومنتجات الكاكاو   .6

منتجات جوز الهند باستثناء لب جوز الهند وزيت جوز الهند الخام   .7

النشا ومنتجات النشا   .8

منتجات الحبوب  .9

منتجات السكر والحلويات    .10

مستخلصات النباتات   .11

املنتجات الزراعية    .12

13.  مكونات غذاء الحيوانات 

منتجات الغابات   III

منتجات الراتان )باستثناء القسم والقرش واملقسوم(   .1

منتجات البامبو   .2

منتجات حرجية أخرى  .3

تصنيع املنتجات املطاطية   IV

منتجات املطاط املفرغة   .1

منتجات املطاط املقذوفة   .2

بضائع مطاطية عامة   .3

تصنيع منتجات نخيل الزيت ومشتقاته    V

املنتجات املعالجة من زيت النخيل  .1

املنتجات املعالجة من الكتلة الحيوية/ مخلفات النخيل/ املنتجات الثانوية   .2

تصنع املواد الكيميائية واملستحرضات الصيدالنية    VI

تحضري وتوزيع الصبغات والطالءات الخاصة    .1

املجففة  .2

الراتينج الحيوي )بوليمر حيوي(  .3

أحبار النفث  .4

تصنيع الخشب واملنتجات الخشبية   VII

ألواح الزينة)باستثناء الخضب الرقائقي(   .1

قوالب الخشب  .2

أعامل نجارة البناء ومصنوعاتها   .3

منتجات مشتقة من االستفادة من مخلفات األخشاب )مثل   .4

الفحم املنشط، والقوالب الخشبية ونجارة الخشب( 

مواد املنازل واملكاتب الخشبية   .5

تصنيع الورق ومنتجات األلواح الورقية   VIII

منتجات الورق املقولبة  .1

تصنيع القامش ومنتجات القامش   IX

الباتيك أو سونجكيت أو بوا  .1

إكسسوارات لصناعة األقمشة  .2

تصنيع املنتجات املصنوعة من الفخار واملنتجات املصنوعة    X

من الرمل واملنتجات املعدنية غري الفلزية

األعامل الفنية والحيل ومواد السرياميك أو الزجاج  .1

املواد الكاشطة للطحن والتلميع والشحذ  .2

تصنيع منتجات الحديد والفوالذ واملعادن غري الحديدة ومنتجاتها   XI

األسالك ومنتجات األسالك   .1

املنتجات املصنعة  .2

املنتجات والخدمات الداعمة   XII

الختم املعدين   .1

األختام الصناعية أو مواد اإلغالق  .2

تصنيع أجزاء وإكسسوارات مكونات النقل   XIII

مكونات وأجزاء وإكسسوارات النقل  .1

تصنيع أجزاء ومكونات اآلالت واملعدات   XIV

أجزاء ومكونات اآلالت واملعدات  .1

تصنيع املنتجات الكهربائية واإللكرتونية ومكوناتها وأجزائها   XV

منتجات املستهلك الكهربائية وأجزاؤها ومكوناتها  .1

منتجات وأجزاء ومكونات املستهلك الكهربائية  .2

منتجات كهربائية صناعية وأجزاؤها ومكوناتها   .3

منتجات إلكرتونية صناعية وأجزاؤها ومكوناتها  .4

تصنيع األثاث وأجزائه ومكوناته   XVI

األثاث وأجزاؤه ومكوناته  .1

تصنيع األلعاب واإلكسسوارات    XVII

األلعاب واإلكسسوارات  .1

تصنيع التذكارات    XVIII

التذكارات والهدايا وأواين التزيني  .1

تصنيع املنتجات البالستيكية    XIV

األلواح وحيل الزينة  .1

مركب قالب تغليف اإليبوكيس  .2
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اآلالت واملعدات      .I

املعدات اآللية  .1

معدات مناولة املواد  .2

الروبوتات ومعدات التشغيل اآليل للمصانع   .3

القوالب ومكونات ألدوات املاكينات، ومعدات مناولة املواد،   .4

والروبوتات ومعدات التشغيل اآليل للمصانع

آالت ومعدات متخصصة     .II

معدات أو آالت معالجة متخصصة لصناعات خاصة  .1

آالت التغليف  .2

قوالب ومكونات آلالت أو معدات معالجة متخصصة لصناعات خاصة وآالت تغليف  .3

الكتلة الحيوية لنخيل الزيت    .III

استخدام الكتلة الحيوية لنخيل الزيت إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة  .1

الطاقة املتجددة    .IV

توليد الطاقة املتجددة  .1

تخزين الطاقة    .V

تخزين الطاقة  .1
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حسب املصدر     .I

a( مطاط    .1

b( نخيل الزيت   

c( خشب   

معالجة األغذية     .II

نشاط معالجة األغذية   .1

نشاط البحث والتطوير     .III

نشاط البحث والتطوير  .1

صناعة الفنادق والسياحة    .IV

نشاط قطاع الفنادق والسياحة  .1

الكتلة الحيوية لنخيل الزيت    .V

استخدام الكتلة الحيوية لنخيل الزيت إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة  .1

مرافق وخدمات سلسلة التربيد    .VI

توفري مرافق وخدمات سلسلة التربيد لإلنتاج الزراعي القابل للتلف   .1

)الفواكه والخرضوات والزهور والرسخس واللحوم واملنتجات املائية(
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