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تحتوي كوااللمبور على أشھر األسواق وأكثـرھا جـودة ، ھناك  

فقط یمكنك شراء ھذه السلع بجودة عالیة ،األحذیة والمـالبس 
المالیزي وھذا    Batikذات الجودة العالیـة باإلضـافة إلى الباتیك 

 المنتج لیس لھ ند ألنـھ یعبـــر عن ذات مـالیزیـــا الحقیقیة ،
 
 

وھناك القصدیر وصناعاتھ الممیزة والفریدة وكذلك الحقـائب 
النسائیة ، وال تحرم نفسك مـــن الشوكوالتة   المـــالیزیة فھي 

ذات مــــذاق یمطر لذة حتى نھایتـھ ، وان كنت مـــن عشاق 
التــــوابل أو البھارات فتأكد بأن وجھتك إلى مالیزیا صح 

100%. 
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لیس ھناك أمر صعب سوف یواجھك في التسوق ، إال   

الجودة فإنھـا من أجـود إلى  أجود،  أما الماركات 
العالمیة التي تبحث عنھـا فیمكنك العثـور علیھـا 

 .بسھــولة ویســر،  في كـوااللمبــور 
 -:ھناك مـاركات البد من تسلیــط الضوء علیھا  

 
 
   Boniaمـــاركة إیطالیة صناعة مالیـــزیة وھي  -1

تشتھر ھـــذه الماركة باألحذیة والحقائب باإلضافة إلى 
 .التیشیرتات  

 
 
 
تشتھر ھذه الماركة باألحذیة عالیة   Bataمــاركة   -2

 .الجودة  ولكل األعمار حتى األطفال
 
 
 
 

Royal Selangor - 3 
  -:رویال سیالنجور 

 
 

من األشیاء التي حازت على شھرة واسعة في مـالیزیا ، 
حیث تتــوفر األواني المصنوعة ،  من القصدیر یدویاً 

على ھیئة أطقم الشاي،  والقھـوة والبراویز ومزھریات 
الورود وغیـرھا  الكثیــر،  یمكنك اختیـار ھدیـة ممیزة 

، ومـا فوق ،  بقي ) رنجت (   RM 50من ھنا وبقیمة 
أن تعـرف أن مــن أھم العالمات التجاریة للقصدیر ھي 

 رویال سیالنجور
 
 

 ویمكنك العثور على سیالنجور في مركز 
  KLCC- Suria 

وان كنت مـــن عشاق التــــوابل أو البھارات  
 % 100فتأكد بأن وجھتك إلى مالیزیا صح 
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 مجمع كوااللمبور للحرف  - 4 

Kompleks  Budaya  Kraf 
 
 

راودك الحنین إلى مشغوالت مـالیزیة الممیزة وخاصة 
بھـذا البلد الودود،  فإن كنت فـي حیرة من تحقیق ما 
یراودك فإننا نـدعوك للـذھاب إلى ھـذا المجمع الذي 

یجمع تحت رایتھ مجموعة ال بأس بھا ، من المشغوالت 
الیدویة المالیزیة والتي تعبر عن ثقافة ھذا الشعب 

 .ورؤیتھ الخاصة 
 
 

صناعات یدویة عالیة الجودة وھنا بین كل ھـذه األشیـاء 
العبقــریة یـأتي الباتیك المالیـزي لیكشـف لمحبیھ 

اإلبـــداع الحقیـقي للرسم والطبـع على األقمشـة ،تجول 
كمـا تـحب وشاھد كما تـرید واستمتع بوقتك كما تتمنى 
وعند االنتھاء یمكنك تنـاول وجبـة مالیزیة خاصة فكل 
الطعام المالیزي یتفرد بالخصوصیة في الشكل والطعم 

 معـا في قاعة خاصة للطعام تشبھ البوفیـھ 
 

وعند قرارك الخروج من ھذا المكـان تأكد بأن كل مـن تحب قد أصبح لھم نصیب من الھـدایـا من ھذا المفتوح ، 
  المكان الجـیل فال تنس عزیزاً ،

 .بقي أن تعرف بأن ھذا المكان تابع للحكومة المالیزیة 
 
 )Pavilion KL(مركز  - 5
 

من المحالت ، والماركات و  اثنین من   450طوابق ویحتوي على  7من المراكز الكبرى الممیزة ، یتالف من 
 .)  Tang– Robinson(  المتاجر المشھورة أال وھي 

 
واألحذیة النسائیة والمـوضة الشبابیة باإلضافة إلى )  المكیاج -ادوات التجمیل ( كما یمكنك العثور على محالت 

وجود مطعم عربي ، كما یمكنك االستمتاع بأكل الخبز العجیب لذیذ الطعم ،  حیث ال یمكنك تفویت ھذه الفرصة و 
ِ االستمتاع بالذھاب ،  إلى الصالون ھناك فأعطى  یمكنك

 .لنفسك بعض الـوقت في السفر 
 
 Mercato  

 
ھذا الھایبر ماركت بداخل ھذا المركز یحتـوي على 

الكثیر مـن السلع ، یمكنك العثور على البھارات 
المالیزیة الممیــزة وكذلك المكسرات المالیـزیة 

 .والفـلفـل المالیـزي  
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7 - Suria-KLCC 
 
 

 -:من مراكز التسوق المشھورة 
)    KLCC(یقع ھذا المركز في برج كي ال سي سي  

وھو یحتوي على العدید من الماركات العالمیـــة ، وكذلك 
وھي   Isetanالمقاھي والمطاعم ، كما یحتـــوي على 

 ) .یابانیة   ( عبـــارة عـــن متاجر،  متنوعة 
وھناك یمكنك العثور أحیــاناً ، على التنزیالت في الطابق 

األرضي ، كمــا یمكنك العثور على الموضة المالیزیة 
 Suriaالمعاصرة،  والمتمیزة في 

 
 
 
وھو  Ikarrtini،أما الطابق الثاني یمكنك العثور على  

صناعة مالیزیة ممیزة جدا ، وخاصة بالمــوضة المــــالیزیة 
للرجال والنساء ، على حد سواء ھي  غالیة ،  الثمن قلیال 

 .ولكن  حتما إبـــداعاً  ال یقاوم 
 
 
 Sogoمركز   - 8

 سوقو 
 
، من المراكز التي ) Sogo(مركز سوقو    

  -:یتوجب تسلیط الضوء علیھا 
ھو من  المراكز الیابانیة الممیزة یضم اكثر  

 .من طابق للتسوق ،  سوف تجد ضالتك فیھ 
 
 
 

 ھل المالبس المالیزیة التقلیدیة ھي ضالتك 
أو ) Baju Kurung  -الباجوكورونغ (

 شيء آخر تأكد مھما یكن سوف 
تجده ، أن ممـا یشد االنتباه األواني الیابانیة 
ذات التشكیلة ، الفریـدة الممیزة  في الطـابق 
األرضي یمكنك العثـــور ، على التنزیالت في 

 .أغلب األوقات أن الجودة في السلع ،  ترادف اسم ھذا المركز ذو الجودة العالیة 
 
 ) Bandaraya(یقع ھذا المركز بالقرب مـن محطة  
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 9 -  Berjaya Times Square 
 

من المراكز الجیدة والممیزة للتسوق مركز 
Berjaya Times Square  

 برجین متقـابلین ھما تصمیم ھذا المركز،  
 

فـھو یضم   فندق و شقق باإلضافـة إلى 
المتاجر المتنوعة ، ویمكن لألطفال االستمتاع 

ھنـاك حیث توجـد حـدیقة مالھي ، وھي 
مناسبة للبالغین من الشباب كذلك ،ھـذه 

الحدیقة تقـع بداخل ھـذا المركز ، أمـا الطابق 
یحتــوي على المـالبس النسائیة   5~4

والمــوضة الممیزة ، بـاإلضافة إلى تشكیلة 
 .   واسعـة من اإلكسسوارات 

 
 
 

 
 
 

KL monorail 
  Imbi: مقابل محطة 

 
 

  Plaza  Low  Yatمركز  -10
 
 

ھو من المراكز المشھورة والممیزة 
باإللكترونیات،  والھواتف النقالة وغیر ذلك 

من األدوات الكھربائیة ، وھو االفضل لشراء 
)  الالب توب ( اجھزة  الكمبیوتر المحمولة 

حیث یتیح لك وضع برامج خاصـة ، 
  - Hard Wareبالمحمـول مثـل برنامج 

Soft Ware  فمتع نفسك. 
 

 .یمكنك تجربة بعض االطعمة اللذیذة ھناك 
 

 
تعتبر حدیقة المالھي ھـذه من أكبـر 
حـدائق المالھي في آسیا بالنسبة 

حیث )  المسقوفة (للحـدائق الداخلیة 
یمكن للشباب والبالغین االستمتاع 

 . والتسلیة باإلضافة لألطفال 
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11 - Central        Market 
 

 
یتكون من  طابقین ویحتــوي على 
المصنـوعات الیدویـة المـالیزیة،  

وكـذلك االنتیكات ، یتطلب منك الشراء 
كثیر من الجدال ، للوصول للسعر الذي 

 . یناسبك 
 
 

یمكنك ھنا العثور على جمیع 
المشغوالت الیدویــة المالیزیة وكذلك 
بالنسبة لألطفال یمكنھـم العثور على 

تشكیلة واسعـة مـن الطـائرات الـورقیة 
الممیزة كما یمكنك رسـم من تحب 

ھناك فیوجد رسامیـن ممیـزین ویمكنك 
 .العثـور على الباتیك المـالیزي وأشیاء أخرى 

 
 .ال تنس طلب خصم على مشتریاتك 


