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Types of Company Registration
انواع ثبت شرکت در مالزی
There are three types of companies that can be incorporated
under the Companies Act 965 (“CA”). They are:
• A company limited by shares
• An unlimited company
• A company limited by guarantee
For the purpose of conducting business in Malaysia, the most
common type is a company limited by shares.
 سه نوع ثبت شرکت وجود دارد که عبارتند،براساس قانون شرکت ها در مالزی
:از
• شرکت سهامی با مسئولیت محدود
• شرکت نامحدود
• شرکت تضامنی با مسئولیت محدود
 متداول ترین نوع آن شرکت سهامی با،به منظور ایجاد کسب و کار در مالزی
.مسئولیت محدود است

A company limited by shares
شرکت سهامی با مسئولیت محدود
A company having a share capital may be incorporated as a
private company (identified through the words ‘Sendirian Berhad’
or ‘Sdn. Bhd.’ appearing together with the company’s name) or
public company (identified through the words ‘Berhad’ or ‘Bhd.’
appearing together with the company’s name).
The requirements to form a company are:
i. A minimum of two subscribers to the shares of the company
(Section 4 CA);
ii. A minimum of two directors (Section 22 CA); and
iii. A company secretary
Both the director and company secretary shall have their principal
or only place of residence within Malaysia.

شرکتی که دارای سرمایه سهام است ممکن است به عنوان یک شرکت
خصوصی ثبت شود (که از طریق کلمات "سردیان برهاد" یا "اس دی
 همراه با نام شرکت درج می شود) و یا،" به اختصار. بی اچ دی.ان
 همراه،شرکت دولتی (از طریق کلمه "برهاد" یا "بی اچ دی" به اختصار
.)با نام شرکت ظاهر می شود
:شرایط الزم برای تشکیل شرکت عبارتند از
 حداقل دو شریک برای سهام شرکت؛.الف
 حداقل دو مدیر (حداقل یکی از مدیران باید بومی باشد)؛.ب
 دبیرخانه شرکت/ دبیر.ج
مدیر و دبیر شرکت هر دو باید مرکزیت یا تنها محل اقامت خود را در
.مالزی داشته باشند

Incorporation Procedures
روند ثبت شرکت
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the
company is available. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA to SSM; and
ii. Proposing three name for the company by priorities.
When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three
months from the date of approval.

 جستجوی نام با سازمان ثبت شرکت ها و تقاضا برای ثبت نام.۱
 مراحل انجام. بایستی بررسی نام پیشنهادی انجام شود،برای حصول اطمینان عدم وجود نام مشابه
:شده عبارتند از
 به سازمان ثبت شرکت ها؛ وA CA  تکمیل و ارسال فرم.الف
. پیشنهاد سه نام برای شرکت براساس اولویت ها.ب
 از تاریخ تصویب به مدت،هنگامی که نام شرکت پیشنهادی توسط سازمان ثبت شرکت ها تأیید شود
.سه ماه معتبر خواهد بود

Incorporation Documents To Be Lodged With SSM
1. Memorandum and Articles of Association
• An original copy of the Memorandum and Articles of Association
shall each be stamped. Stamps are affixed at the Inland Revenue
Board’s stamp office.
• The directors and secretaries shall be named in the Memorandum
and Articles of Association.
• The subscribers to the company’s shares shall sign the
Memorandum and Articles of Association in front of a witness.
• Table A of the Fourth Schedule in the CA can be adopted as the
Articles of Association of the company

ارائه اسناد و مدارک ثبت شده ذیل به سازمان ثبت شرکت ها
 تفاهم نامه و اساسنامه.۱
 مهرها در دفتر اداره درآمد داخلی مهر.• یک نسخه اصلی از تفاهم نامه و اساسنامه باید مهر شود
.می شوند
.• مدیران و دبیران در یادداشت و اساسنامه معرفی می شوند
. یادداشت و اساسنامه را امضا می کنند،• سهام داران شرکت در حضور شاهد
• جدول الف برنامه چهارم در قانون مقرارت ثبت شرکت ها را می توان به عنوان اساسنامه
.شرکت تصویب کرد

For incorporation of a private company, the Articles of
Association shall contain the following stipulations:
i. Restriction on the right to transfer the company’s
shares;
ii. Limitation on the number of members to not
exceed fifty;
iii. Prohibition on any invitation to the public to
subscribe the shares/debentures of the company; and
iv. Prohibition on public invitation to the public to
deposit money with the company.
2. Form 48A (Statutory Declaration By A Director Or
Promoter Before Appointment) The director or
promoter declares under oath that:
• he/she is not a bankrupt; and
• he/she has not been convicted and imprisoned for
the prescribed offences.
3. Form 6 (Declaration of Compliance) This
declaration states that all the requirements of the CA
have been complied with. It must be signed by the
company secretary who handles the registration and
is named in the Memorandum and Articles of
Association.
4. Additional documents:
• Original Form 13A.
• A copy of the letter from SSM approving the name
of the company.
• A copy of the identity card of each director and
company secretary.

 اساسنامه باید،برای تاسیس یک شرکت خصوصی
:شامل موارد زیر باشد
 محدودیت در حق انتقال سهام شرکت؛.الف
 محدودیت تعداد اعضا به بیش از پنجاه نفر؛.ب
 ممنوعیت هرگونه دعوت به عموم برای اشتراک.ج
بدهی های شرکت؛ و/در سهام
 منع دعوت عمومی به مردم برای واریز پول نزد.د
.شرکت
الف (اعالمیه قانونی توسط یک مدیر یا۴۸  فرم.۲
مروج قبل از انتصاب) مدیر یا مروج با سوگند اعالم
:می کند که
• عدم ورشکستگی؛ و
.• به دلیل جرایم مقرر محکوم و زندانی نشده است
 (اعالمیه انطباق) در این اعالمیه آمده است۶  فرم.۳
كه تمام الزامات قانون مقرارت ثبت شرکت ها را
 این باید توسط دبیر شرکت که ثبت.رعایت كرده اند
شرکت را انجام می دهد و در یادداشت و اساسنامه
.معرفی شده است امضا شود
: سایر اسناد.۴
الف۱۳ • فرم اصلی
•یک کپی از نامه سازمان ثبت شرکت ها که نام
.شرکت را تأیید می کند
.• یک نسخه از شناسنامه مدیر و دبیر شرکت

Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon
compliance with the incorporation procedures and submission of
duly completed incorporation documents. Upon incorporation, the
company is advised to obtain the required license/permit/approval
from other relevant authorities prior to carrying on any business
outlined in the Memorandum of Association.

گواهی ثبت
 گواهی ثبت شرکت توسط،پس از تکمیل و انطباق با رویه های ثبت و ارائه اسناد شرکت به طور کامل
 به شرکت توصیه می شود قبل از انجام هر کسب، پس از تاسیس.سازمان ثبت شرکت ها صادر می شود
تأییدیه مورد نیاز را از سایر مقامات/ مجوز/ گواهی،و کاری که در تفاهم نامه انجمن ذکر شده است
.مربوطه دریافت کند

Registration Fees
هزینه های ثبت
Registration Fees Each application for the incorporation of a company shall be
accompanied with payment as per the schedule below:

. هزینه های هر درخواست ثبت شرکت مطابق جدول فوق می باشد

Office Rent
اجاره دفتر
 Personal Office
 Share Office\Serviced
Office
 Virtual Office

 دفتر شخصی
دارای خدمات/ دفتر اشتراکی
 دفتر مجازی

Living Cost
هزینه زندگی
USD/Month
Rent
ماه/دالر

Food
اجاره

Utilities
غذا

Other Expenses
قبوض
سایر مخارج

Single

Outskirt (150$-250$)
حاشیه شهر مجرد
City Centre (300$-500$)
مرکز شهر

200$-350$

30$-40$

80$-100$

Married

Outskirt (250$-450$)
حاشیه شهر متاهل
City Centre (500$-750$)
مرکز شهر

300$-450$

50$-70$

100$-120$

Married (1-2 Kids) Outskirt (300$-500$)
 فرزند۱-۲ حاشیه شهر متاهل با
City Centre (550$-800$)
مرکز شهر

400$-550$

50$-80$

150$-200$

Working Visa
روادید کار
MYXpats Centre (COMMENCED OPERATION 1 JULY 2015)

The Malaysia Expatriate Talent Service Centre (MYXpats Centre) processes and
issues all Employment Pass and related documents for expatriates wanting to work
in Malaysia.
Once a company is registered and approved by the ESD system, it can submit
applications for the Employment Pass and related-passes.

Once the application for an Expatriate Pass has been submitted, MYXpats Centre
will evaluate expatriates for their suitability for jobs. The approval process will take
five working days, as per the Client Charter of the ESD.
مرکز مای اکسپت
مرکز خدمات استعدادهای درخشان مالزی (مرکز مای اکسپت) مسوول صدورکلیه روادید اشتغال و
.اسناد مربوط به مهاجران مایل به کار در مالزی می باشد

 شرکت مربوطه می تواند درخواست های،به محض ثبت و تأیید یک شرکت توسط سیستم ای اس دی
.مربوط به روادید کار و روادید های مربوط به آن را ارائه دهد
 مرکز مای اکسپت مهاجران را از نظر مناسب بودن در،پس از ارسال درخواست برای روادید کار
 فرآیند تأیید پنج تا هفت روز کاری طول، طبق تصویب منشور ای اس دی.مشاغل ارزیابی می کند
.خواهد کشید

Employment Pass Application Chart
نمودار مراحل اخذ روادید

How do I apply for employment pass approval?
چگونه می توانم برای اخذ روادید کاری اقدام کنم؟
In order for the hiring company to make an application,
foreign nationals will need to provide the following:
• The latest version of their Resume
• A copy of their passport (this needs to include all
pages)
• A recent passport photo with a blue background
• A copy of their employment contract (signed and
duty stamped by the Inland Revenue Board) and
job description
• Copies of their highest educational certificates
(translated into English) and a Certified True Copy
(CTC) by the Embassy/High
Commission/Consulate General in Malaysia, or the
HR head of the hiring company
• The supporting document from the approving
agency or regulatory body (if applicable)
• Any other documents specified during the
application process

:مدارک مورد نیاز جهت درخواست اخذ روادید
 آخرین نسخه رزومه آنها
) یک کپی از گذرنامه آنها (شامل تمام صفحات
 عکس پاسپورت جدید با پس زمینه آبی
 یک نسخه از قرارداد کار آنها (امضا و مهر شده توسط هیئت مدیره
درآمد داخلی) و شرح وظایف آنها
 کپی آخرین مدرک تحصیلی (ترجمه به انگلیسی) و یک کپی برابربا اصل
سرکنسولگری در مالزی یا رئیس منابع انسانی شرکت/(توسط سفارت
استخدام کننده
) سند پشتیبانی از سازمان تأیید کننده یا نهاد نظارتی (در صورت نیاز
 اسناد دیگری که در طی مراحل درخواست مشخص شده اند

Thank you
QUESTIONS?

