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  با سالم
بازار خرده فروشی مواد »  موضوع با كواالالمپور در كشورمان سفارت توسط شده تهیه گزارش پیوست به احتراماً،         

 گردد.ارسال مي «براي شركت هاي ايرانی  غذايی در مالزي و فرصت هاي آن
 .شود منعكس استاني ذیربط مراجع به مقتضي نحو به موصوف گزارش نمایید مقرر لطفاً         

 
 طرف از                                        

  . 

 هاي اقتصاديهماهنگی دفتر
 علی محمدي                          

 
 

 

 

 
 



  مواد غذايي در مالزي و فرصت هاي آن  بازار خرده فروش

  براي شركت هاي ايراني

و  هيتهعدم  يبه معنادر مالزي و ريشه دار بودن فرهنگ استفاده از غذا در بيرون از منزل؛  يشهر يسبك زندگ
 يمصرف كنندگان به سمت استفاده از غذا بيترغ ي مالزيايي ها است و همين فرهنگ موجب خانهآشپزي در 

سود باالي حاصل از اين . شود يم ييغذا يوعده ها يو آسان برا عيراه حل سر كيبه عنوان  يا نيمه آماده آماده
رفتار شهروندان مالزيايي موجب شده در يك دهه اخير با ورود جدي سرمايه گذاران حوزه مواد غذايي، تعداد 

تا پيش از شروع بحران . شعبه هاي خرده فروشي يا هايپرماركت ها در مالزي افزايش قابل توجهي پيدا كند
، در حال افزايش شعبات خود بود يمالز يسوپرماركت ها ياصل به عنوان يكي از برندهاي Jaya Grocerكرونا؛ 

اين موضوع براي ساير فروشگاه . را يكي از استراتژي هاي خود انتخاب كرده بودفروش بزرگ و حضور در اماكن 
هاي زنجيره اي نيز صادق بوده و البته كرونا و كم شدن مصرف گرايي در مردم تاثير مستقيمي بر كندي اين 

  . شته استروند دا

 يمالزبه  يدالر ارديليچند مو واردات  ييغذامواد  عيصنابراساس گزارش هاي موجود از جمله داليل اصلي رشد 
) تا پيش از كرونا(رو به رونق  يمصرف كنندگان و صنعت گردشگر شيقتصاد در حال توسعه، افزامي توان به ا

 ارديليم 18.3و  18به ترتيب به  2019 و 2018 در سال يمالز يواردات كل محصوالت كشاورز. اشاره كرد
مهمترين كشورهايي كه مالزي از آنها در اين حوزه واردات دارد عبارتند از چين، تايلند،  .استبرآورد شده دالر 

آسان  نسبتاو نظارتي و گمركي  يتجار يها استيسبه داليل مختلف از جمله . هند، نيوزيلند، استراليا و اندونزي
 موجب شده بود كه) يكي از نقاط قوت شركت هاي ايراني(در مالزي و نيز فرصتهايي كه داشتن برند حالل 

برخي از اين . شركت هاي ايراني طي سه دهه گذشته تالش هايي را براي ورود به بازار مالزي داشته باشند
موفق عمل كرده اند و اينك جزو شركت ها با پيش شرط حضور فعال و مستقيم در بازار داخلي اين كشور 

برندهاي شناخته شده محسوب مي شوند و البته در مواردي نيز به داليل مختلف از جمله مشكالت ناشي از 
با اين حال و به رغم همه مشكالت؛  بازار مصرف مالزي هم با توجه به . تحريم ها ناچار به ترك اين بازار شده اند

قابل توجه است و هم اينكه اگر شرايط توليد در اين كشور براي شركت ميليون نفري خود  33جمعيت حدود
ميليون نفر كشورهاي عضو اتحاديه ي  650هاي ايراني بوجود آيد مي تواند دروازه اي به روي جمعيتي بالغ بر 

  . است بازاري كه با انواع توافقات مختلف به لحاظ اقتصادي به هم وابسته تر و نزديك تر شده , اسه آن باشد 

 7.3به حدود  2019در سال  يمالز ييدر بازار مواد غذاتنها  يرده فروشميزان خكه ه است زده شد نيتخم
 1.4از  شيب اي درصدي 24نشان دهنده رشد  2015كه اين رقم در مقايسه با سال  رسيده باشددالر  ارديليم
مي شود در صورت بر طرف شدن كرونا و باز شدن مرزها و بازگشت  ينيب شيپهمچنين . دالر است ارديليم



تا براساس برخي ارزيابي ها . باشيمبازار   نيرشد در اوضعيت گردشگري به دوران پيش از كرونا؛ دوباره شاهد 
خواهد دالر  ارديليم 8/8به  يمالز ييبازار مواد غذا يخرده فروشارزش گردش مالي در بخش ، 2024سال 
منطقه شده در  يفرآور يغذاهاهاي اصلي مواد وارد كننده  همچنان يكي از يمالزي سالهاي آينده ط. رسيد

 يلبن يها فرآوردهنيمه آماده؛  ييمواد غذا :شده شامل يفرآور ييصادرات مواد غذا. جنوب شرق آسيا خواهد بود
ها و روغن  يچرب؛ يالكل ريغ يها يدنينوش؛ وهيم؛ شده يو حبوبات فرآور جاتيسبز؛ آماده شده/ شده  يفرآور

  . ؛ مي شودو سس يچاشنحيوانات خانگي؛ انواع  يغذا؛ ينيريو ش شكالت؛ ها

 يورود به مالز يبرا) مرغ ايبه عنوان مثال گوشت گاو ( يياز محصوالت غذا ياريبسالزم به يادآوري است كه 
به حساب مي آيد انع وم نيبزرگتربراي بسياري از كشورها يكي از  كه ازين نيا. حالل دارند نامهيبه گواه ازين

حالل ايران توسط  1در اين راستا عالوه بر شناخته شدن برند ايكريك. براي كشورمان مي تواند يك مزيت باشد
، دو كشور مذاكراتي را در خصوص تفاهم در حوزه حالل نيز پيش برده اند 2)جاكيم(مركز توسعه اسالمي مالزي 

 . . شكل خواهد گرفتمالزي با  شتريدر گسترش تجارت به با تكميل آن يكي از زيرساخت هاي مهم ك

بيشتر فروش در بخش خرده فروشي مواد  مواد غذايي، صنعتنكته آخر اينكه براساس ارزيابي هاي تحليلگران 
 ,Dairy Farm Group ،Mydin Mohamed Holdings: قرار دارد گر اصلييپنج بازغذايي در اختيار 

Trendcell ؛ Village Grocer Holdings, AEON Group .  

در زير تالش شده است برخي از اصلي ترين فروشگاه هاي مواد غذايي در مالزي كه اغلب به صورت زنجيره اي با 
  . شعبات باال اداره مي شود شناسايي و معرفي گردد

تعداد   نام
  شعبه

  ايميل  شماره تماس

TESCO  62 1300131313 tescohelpline@tesco.com.my 

AEON  22 03-9207 2005feedback@aeonretail.com.my 

ISETAN  4 03-2382 7777contactus@isetan.com.sg 

COLD 
STORAGE 

6 
03-77239393 service@coldstorage.com.my 

                                                            
1 Islamic Chamber Research & Information Center ( ICRIC ) 
2 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA ( JAKIM )  (in English: DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT 
MALAYSIA) 



Mynews  530 1800881231mynewscareline@mynews.com.my 

VILLAGE 
GROCER  

20 
03-2282 0633 customerservice@villagegrocer.com.my 

7 ELEVEN2400 03-2142 1136contactus@7eleven.com.my

KK300 03–9057 3308enquiry@kkgroup.my 

JAYA 
GROCER 

36 
03-2161 1323 customer@jayagrocer.com 

99 
SPEEDMART 

1750 
603 3362 6863 customer_service@99speedmart.com.my

LULU2 017-644 4200Customerservice4420@my.lulumea.com 

HANIFA1 03-2693 8620 

SOGO3 03 2618 1888enquiry@sogo.com.my 

GIANT48 03-7723 9393customersupport@dairy-farm.com.my 

ECONSAVE95 1800-88-3311hq@econsave.com.my 

HERO29 03-8060 0829feedback@myhero.com.my 

MYDIN68 03-8025 9100admin@scenicprima.com.my 

NSK17 03-6120 
7481/84/86 nsktradecity@nskgroup.com.my 

HOCK 
CHOON 

1 
03-2142 0592  

MERCATO3 03-2143 0066 

FAMILYMART200 03-2856 1226familymart@ql.com.my 

  

  

  :توصيه هايي براي ورود بهتر به بازار خرده فروشي مواد غذايي در مالزي



و ي برچسب گذار ي،، الزامات بسته بنديمالزدر  ييغذامربوط به صنعت مواد  نيقوان ليو تحل هتجزي -
 . به بازار مختلف مواد غذايي ات محصوالتوارد يارهايمع

بررسي بازار به لحاظ قيمتي و اينكه آيا محصول ايراني با قيمت محصوالت مشابه در بازار توان رقابت  -
اين موضوع در خصوص كيفيت نيز بايد مورد توجه قرار گرفته و سطح كيفي . خواهد داشت يا خير

 . محصول و بسته بندي بايد قابل رقابت باشد

مايشگاه هاي مربوط به مواد غذايي چه در كواالالمپور و چه در ساير ايالتهاي مهم كه مي شركت در ن -
 . تواند نقش مهمي در بازاريابي و يافتن شركاي تجاري نقش داشته باشد

عمده فروشان، هتل ها، بازار هدفشان كه  يواردكنندگان محلبرقراري ارتباط با نمايندگان خريد و نيز  -
 .شگاههاي زنجيره اي مواد غذايي استفرورستوران ها و 

يكي از بهترين راه كارها براي ورود به بازار مواد غذايي در مالزي داشتن يك شريك محلي يا حداقل  -
با معتبر  يمحل ندهينمااستفاده از توزيع كنندگان محلي براي فروش و بازاريابي محصول است زيرا 

راي شركت در اين كشور مي تواند فرصت هاي خوبي را ب ييمقررات غذاو الزامات تسلط كافي و الزم به 
 .هاي ايراني فراهم آورد
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