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 در مالزی بیوتکنولوژیگزارشی از جایگاه 
 

 این گزارش شامل:

 بیوتکنولوژی ملی سیاست 

 صنعت بیوتکنولوژی در مالزی 

 بایو اکادمی 

 مالزی اقتصاد در زیست 

 اقتصاد زیست شرکت 

  بایو مرکز اطالعات 

 گواهینامه بایو نکسوس 

 بایو نکسوس گواهینامهدارنده و  بیوتکنولوژیفعال در حوزه های شرکت  تعدادی از اسامی 

 مرجع عنوان به بیوتکنولوژی عالی کزامر 

 دانشگاه های فعال در حوزه بیوتکنولوژی 
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 بیوتکنولوژی در مالزی

 بیوتکنولوژی ملی سیاست 

 از ای و جامعه شد برگزار المللی بی  مشورتی کمییه یک توسط برلی  در 5102 سال در شناسی، زیست جهانی اجالس نخستیی  

 های فرصت شناسایی و جها  در اقیصادی وضعیت بررسی ای  نشتست برای  در جها ، کشتور  21 از بیش ذینفعا  و میخصتصتا   

 پرداخیند.  را داشیه باشد، اجیماعی پایداری و محیطی زیست های مالک که اقیصادی هب شیاب انیقال

 با جها  سراسر در کشورها گذشیه، دهه دو طی. است برده ستود  بستیار  صتنعت  در آ  کاربردهای و بیوتکنولوژی تحوالت از جها 

 زافزو رو اسیفاده. مشاهده کرده اند خود اقیصاد نیایج مفیدی را در حوزه زندگی، علوم و بیوتکنولوژی تجاری کاربردهای از اسیفاده

 یا محیطی تزیس بر مبینی اقیصاد توسعه به عالقه ایجاد به منجر صنعت و بهداشیی های مراقبت اولیه، تولیدات در بیوتکنولوژی از

 انرژی ایی،شیمی مواد غذایی، مواد به آنها تبدیل و تجدید قابل بیولوژیکی منابع تولید ،زیسیی اقیصاد یک .است شده فناوری زیست

 نایعص کلیه شامل محیطی اقیصاد زیست ،آ  بر عالوه. است کارآمد و نوآورانه های فناوری طریق از درمانی و بهداشیی محصوالت و

 ،غذایی مواد تولید شتتیالت، جنگلداری، کشتتاورزی، شتتامل ای . استتت بیولوژیکی منابع از استتیفاده و مدیریت تولید، های بخش و

 .است پذیر تجدید های انرژی و شیمیایی مواد بهداشیی، های مراقبت

 ابیدسییکشور برای  اقیصادی و اجیماعی توسعه داد  جهت برای اصتلی  های محرک از یکی عنوا  به را بیوتکنولوژی مالزی دولت

 5112 سال در را بیوتکنولوژی ملی سیاست دولت ، منظور ای  برای .شناخیه است رستمیت به یافیه  توستعه  کشتور  یکجایگاه  به

 رشد از  همچنی و نمود تدوی  صنعیی اتتولید و بهداشیی های مراقبت کشاورزی، یعنی اقیصادی بخش سهدر  بیشیر توسعه برای

 کتشر آ ، به دنبالکرد. کشورپشییبانی در  تجاری و دانشتگاهی  علمی،جوامع  ستراستر   در توانمند محیطی زیستت  ستیستی    یک

 .شد تاسیس بیوتکنولوژی ملیهای  سیاست اجرایدر  پیشرو آژانس عنوا  به مالزی بیوتکنولوژی

 : شود اجرا مرحله سه در که شده  بینی پیش  بیوتکنولوژی ملی سیاست

 ( 5101-5112) ظرفیت ایجاد برای اول فاز 

 ( 5102-5100) تجارت به عل تبدیل  دوم فاز 

 (. 5151-5102) جهانی تجارت توسعه برای سوم فاز 

 زیست المللی بی  مشاوره پانل یک برپایی شد، آغاز 5112 آوریل 52 در سابق وزیر نخست توسط که بیوتکنولوژی، ملی ستیاستت  

 اسیراتژی تدوی  برای دولت های کمک دیگر جمله از .است کشور در بیوتکنولوژی صتنعت  توستعه  در دولت به کمک برای فناوری

 ور مالزی د بیوتکنولوژی صنعت تری  مناسب شناخت و ها اولویت تعیی  مالزی، در بیوتکنولوژی صنعت توستعه  و رشتد  برای هایی

توسط کمییه مربوطه در  بیوتکنولوژی ملی ستیاست  تدوی  .استت  مالزی در بیوتکنولوژی صتنعت  توستعه  برای چارچوبی همچنی 

 در بیوتکنولوژی توسعه به مربوط اسیراتژیک های بخش از آ  هر دو سال اعضتای و  شتود  می تنظی  نوآوری و فناوری علوم، وزارت

 .می شود انیخاب صنعتو  درما  و بهداشت کشاورزی، یعنی مالزی

 رشد صلیا ارکا  از یکی عنوا  به بیوتکنولوژی فناوری ساخت برای دولت جدی تالش بارز نشانه بیوتکنولوژی ملی ستیاستت   ایجاد

 ستترمایه جذب برای راهی تواند می دولت حمایت طریق از محققا  ترغیب و موجود امکانات ارتقاء ترتیب، ای  به. استتت اقیصتتادی

 بیوتکنولوژی صنعت موفقیت در که کلیدی عوامل ستایر  .باشتد  مالزی در بیوتکنولوژی واحدهای اندازی راه در ها شترکت  و گذارا 
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 پر رایب مالزی. است بیوتکنولوژیحوزه  ماهر بسیار الیحصیال  فارغ از انبوهی و گذاری سرمایه بودجه بود  دسیرس در است، مؤثر

 حوزه ملی های سیاست .کند تربیت بیوتکنولوژی الیحصیل فارغ صدها چند ساله هر باید صنعت، ای  در شده ایجاد مشتاغل  کرد 

 اد،د خواهد ادامه خارجی و داخلی های گذاری سرمایه بیشتیر  جذب برای بیوتکنولوژی صتنعت  ارتقاء در را خود نقش بیوتکنولوژی

 . کند می تقویت را بیوتکنولوژی اکوسیسی  و کرده ایجاد شغلی های فرصت

 صنعت بیوتکنولوژی در مالزی 

 درستتیاستتت  مالزی که توستتط بوده استتاستتی  معیارهای از یکی، تجارت به عل و تبدیل مالزی  توستتعه صتتنعت بیوتکنولوژی در 

 مشارکت اه تری  حیاتی از یکی به  بیوتکنولوژی صنعت تاکمک میکند  ستیاستت  . ای  استت  شتده  میمرکز خود ملی بیوتکنولوژی

 سوقشیر بی درآمد و ترقی سمت به را مالزی که اقیصادی موتورهای از یکی عنوا  به بیوتکنولوژی شتود.  تبدیلاقیصتادی   کنندگا 

 تحقیقات  برای که دارد طبیعی از منابع ای گستتیرده طیف باثروتمندی  زیستتیی تنوع مالزی. استتت شتتده شتتناخیه، داد خواهد

 :شوند می ندیب طبقه اصلیفاز  چهار بیوتکنولوژی در مالزی به صنعت کلی، طور به .است مفید آنها توسعه و تحقیق و بیوتکنولوژی

  زمال و تجهیزات اساسی های تأسیس زیرساخت مالزی با بیوتکنولوژی در توسعه اولی  مرحله ، 0992 سال از ( قبل0فاز 

 یصاصتوسعه اخ و تحقیق انجام تحقیقاتی برای تعدادی موسسات ، آغاز شد. در انجام بیوتکنولوژی توسعه و برای تحقیق

فعالیت های  و ستتاماندهی نظارت برای زیستتت محیط و علوم، فناوری وزارت ملی نیز تحت کارگروه شتتدند.  یک داده

 شد.  کشور تاسیس بیوتکنولوژی در

 برایزیست  محیط و فناوری علوم، وزارت نظارت حتتبیوتکنولوژی ملی  مدیریتمرکز  ، 5111 تا 0992از سال  (5 فاز 

توسعه  در پیشتگام کرد  مالزی  ای  مرکزهدف از تشتکیل   .شتد  کشتور تشتکیل   بیوتکنولوژی در بیشتیر توستعه   تقویت

 بود.مرتبط  یفعالییها و تحقیق طریق بیوتکنولوژی از

 ماساچوست آغاز و موسسه فناوریبیوتکنولوژی ملی  مدیریتمرکز  المللی بی  همکاری،  5112 تا 5110از سال ( 3 فاز 

 بخشیده شود. سرعتی بیوتکنولوژی ها آوری سازی ف  و تجاری تحقیق رفت می انیظار طرح ای با اجرای شد. 

 مالزی اخیصاص مرحله برنامه دولت ای  بیوتکنولوژی است دیدگاه در توسعه صنعت، آ  از بعد و  5112از ستال  ( 4 فاز 

نظارت  اهمیت یکبدنبال ا   .بود بیوتکنولوژی صتتنعتمحلی  های توستتعه زیرستتاخت از حمایت برای رینگت میلیارد 5

 برای خارجی شتترکت هایبا  نزدیک و همکاری داخلی های گذاری استتت و ستترمایه گرفیه شتتدت دولت مستتیمر توستتط

 است.  شده بیشیر نیز و بازارها تخصص ،جدید به فناوری دسیرسی

 به تفرص ایجاد و محلی صنعت توسعه حال در. مالزی است بوده فعاالنهبستیار   گذشتیه  ستال  هشتت  در مالزی بیوتکنولوژی تقویت

 زیرساخت ،عالی نقل و حمل های شبکه ،رقابیی ماهرنیروی  کار بازار بر عالوه .استت  آستیا  در بیوتکنولوژی معیبر قطب یک عنوا 

 وسعهت به منجر مالزی در زیسیی تنوع غنای و صرفه به مقرو  مشارکت، فعال خصتوصتی   و دولیی بخش دولت، قوی پشتییبانی  ،ها

 .است شدهمنطقه  در بیوتکنولوژی بیشیر

 برابر سه از بیشیر ،ترینگ میلیارد 7/7 کل در گذاری سرمایه با کرد گذاری سرمایه بیوتکنولوژی پروژه دودر  مالزی 5102 سال در

 یکی شود. ایجاد کشور برای شغلی فرصت 021در ای  دو پروژه حدود  که رود می انیظار. 5107 ستال  در ها پروژه گذاری سترمایه 

 خوراک رینگت است که بعنوا  میلیو  202 اولیه ارزش با شده تصفیه گلیسرولو  هگزوز و پنیوز قند صنعیی تولیدها  هژپرو ای  از

 کاربرد دارد. زیسیی های پالسییک جمله از محور زیست بر مبینی شیمیایی مواد برای اولیه
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 بایو اکادمی 

بایو  .است بازار نیازهای با مطابق بیوتکنولوژی انستانی  منابعتامی   مستیلزم  ای  بخش ،بیوتکنولوژی ملی ستیاستت   2 بند با مطابق

 :از عبارتند آ  اهدافو  کند می صنعت عمل در ها توانایی پرورش همچنی  و اسیعداد توسعه در کننده تسهیل عنوا  اکادمی به

  عتها در صن اسیعداد توسعه تسهیل منظور صنعت به در کار نیروی کافی عرضته  از اطمینا  برای ماهرتربیت نیروی کار 

 ظرفیت ایجاد و

 یادگیری فرهنگ تقویت و بیوتکنولوژی صنعت در مخیلف های قابلیت توسعه  

 فنی آموزش 

 فناوری زیست برنامه 

 دیجییال بازاریابی 

 حالل اجرایی برنامه 

 

 فنی آموزش 

 طرز. کند می خدمت دهد می کاهش را کار دنیای و دانشگاهی زندگی فاصله که ای مداخله برنامه یک عنوا  به آمورش فنی برنامه

 سهولت به تواند می برنامه ای . کند شروع را خود یکار زندگی بیواند تا یابد تغییر باید نیروی کار یک عنوا  به الیحصیل فارغ تفکر

 .دبده چالش مدیریت انجامو خوب، ارتباط برقراری توانایی، نفس به اعیماد دانشتتجویا به  مهمیر همه از و کند کمک انیقال روند

 فارغ به و کند می تکمیل را صتتنعت نیاز مورد الزم مهارتهای که استتت فنی و فنی غیر ماژول دو هر شتتامل آمورش فنی برنامه

 شود می باعث برنامه ای . دهند ارتقا را خودشا  و کنند اضافه آکادمیک در را خود ارزشتهای  که دهد می را امکا  ای  الیحصتیال  

خود  ا مربی با تا کند می ترغیب را پژوها  دانش برنامه ای شتتغل مناستتب پیدا کنند.  مالزی رقابیی کار بازاردر  الیحصتتیال  فارغ

 را خود عالقه دهد می امکا  آنها به که مفیدی اطالعات آورد  دستت  به و بیوتکنولوژی دانش گذاشتی   اشتیراک  به و انیشتار  برای

 .کنند تشویق دهند، توسعه بیوتکنولوژی رشیه در تحصیل ادامه برای

 اهداف

 روزمره زندگی در عل  تأثیر به نسبت آموزا  دانش آگاهی و عالقه افزایش  

 روزمره زندگی برای آ  اهمیت و آ  کاربرد و بیوتکنولوژی بی  پیوند تقویت  

 فناوری زیست صنعت در مشاغل پیانسیل ارتقاء  
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 مالزی اقتصاد در زیست 

 در اقیصادزیست  .اطالق میشودزیستت اقیصاد  شتده   حاصتل  بیوتکنولوژی تجاری کاربرد ادامه در که اقیصتادی  فعالییهای کلیه به

 فناوری زیست ازی بسیاردر  که باشید داشیه لیک  توجه ،ندارد وجود واحدی تعریف و شده تعریف مخیلفی روشهای دنیا به سراسر

 خشهایب کلیه در خدمات و کاالها پایدار ارائه برای کارآمد و نوآورانه بیولوژیکی اصتول  منابع یکی از و دانش تولیدمنبع  عنوا  بهها 

 .است شدهشناخیه  اقیصادی

 ضوع کشورهای میحده، ایاالت مانند کشورهاییدر زیست اقیصاد توسط  شده ایجاد اجیماعی-اقیصتادی و منافع  گستیرده  پیانستیل 

 در و دوم آستتیا در چی  از پس مالزید کامال به چشتت  می ای روستتیه و فنالند کانادا، استتیرالیا، چی ، جنوبی، آفریقای اروپا، اتحادیه

 در اقیصاد زیست ،5102 سال از .است آورده وجود به ملیدر سطح  اقیصاد زیست برای را خود عمل ابیکار که است اولی  آ  آسته 

 تأثیر شامل مقدار ای . است شده برآورد رینگت بیلیو  030 معادل یسهممالزی و  داخلی ناخالص تولید کل از درصد 0013 حدود

 کاربرد از تواند می کهاستتت  چربی و روغ  فرآوری همچنی  و شتتیمیایی مواد تولید کشتتاورزی، مانند اقیصتتادی بخشتتهایکلیه از 

 اقیصاد زیست بخش اندازه شود می بینی پیش ، ٪02 ساالنه شده در نظر گرفیه رشد با .شود مند شده بهره محور زیست فناوریهای

 .برسد بیلیو  رینگت 5/020 به 5131 سال در و رینگت میلیارد 04910 به 5151 سال در ترتیب به مالزی

 مالزی در اقتصادزیست  در گذاری سرمایه مزایای   

 دولت پشتیبانی

 تعهد و پشییبانی در ای  حوزه انسانی منابع توسعه و ها زیرستاخت  ایجاد تجارت، از طرفداری های ستیاستت   طریق از مالزی تدول

 گسیرده های گذاری سرمایه همچنی  دولت تجاری، جذاب های مشوق ارائه بر عالوه. است داده ارائه محور زیست صتنایع  به جدی

 .کند همسو پیشرفیه اقیصادهای با را صنعت ای  تا است داده انجام فناوریتوسعه  و ها زیرساخت ایجاد در را ای

 ها مشوق 

 معنوی مالکیت  

 فناوریدر  مشارکت 

 شایسیه کامالً کار نیروی 

 مشارکت در هزینه ها 

 ها فرصت 

 تخاذا و بهداشیی های مراقبت در اکیشافات کشاورزی،در  وری بهره افزایش به اقیصادزیست  اقیصادی، رشتد  در مه  نقش بر عالوه

 و فسیلی های سوخت مصترف  کاهشمانند  جهانی های چالش مهمیری  کرد  برطرف به حال عی  در و پایدار صتنعیی  فرایندهای

 .  کمک می کند هوایی و آب تغییرات و طبیعی منابعنابودی 

 اقتصاد زیست تحوالت برنامه 

 الزی،درموقت  وزیر نخست توسط و گرفت قرار تأیید مورد مالزی شناسی زیست ملی شورای توستط  اقیصتاد  زیستت  تحوالت رنامهب

 ستا دولت هدف راسیای در ای . شد آغاز مالزی درزیست اقیصاد  بر مبینی صنعت بیشیر توسعه منظور به 5105 اکیبر 31 تاریخ
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 خاص صنایع بر تمرکز با اقیصاد زیستت  تحوالت برنامه ای  از هدف .کند تبدیل پردرآمد کشتور  یک به را مالزی 5151 ستال  تا که

 نعتص توسعه برای پروژه چندی  ،اقیصاد زیست تحوالت برنامه اندازی راهراسیای در. آید می دستت  به مالزی، در زیستت  بر مبینی

 .  شدند مشخصنیز  زیست بر مبینی ملی

 اقتصاد زیست جامعه توسعه برنامه 

 .ستا اقیصاد زیست تحوالت برنامه تحت که است 1دهندهشیاب نقش  -بایو برنامه اصلی مؤلفهاقیصاد  زیستت  جامعه توستعه  برنامه

 بر نیمبی صنایع در تجاری فرصیهای رساند  حداکثر به و خصوصی شرکت های برای سیریب اقیصتاد  زیستت  جامعه توستعه  برنامه

 برای ورودی عنوا  به بالقوه اولیه مواد کشت برای مهاجرا  و روستیایی  کشتاورزا   نام ثبت شتامل  برنامه ای .استت  محیط زیستت 

 شرکت برای را اضتافی  درآمدو  شتده  تضتمی   بازپرداخت با یقراردادکار،  مکانیزم. استت  پروژه صتاحبا   و حوزه بایو های شترکت 

 پیاده ار اقیصاد زیست جامعه توستعه  برنامه دولت اقیصتادی،  رشتد  و رقابت افزایش منظور هب. کند می ایجاد برنامه ای  در کنندگا 

 فزایشا برای پیمانی قراردادهای اجرای با همچنی  و بیوتکنولوژی از اسیفاده با بدو  کشت اراضی برنامه، ای  اساس بر. کرد ستازی 

 .یابد می توسعه کشاورزا  درآمد و کشاورزی صنعت افزوده ارزش

  :از عبارتنداقیصاد  زیست جامعه توسعه برنامه اصلی اهداف

  اولیه مواد مداوم و پایدار تأمی  از اطمینا  

 اولیه مواد پایدار تهیه طریق ازحوزه بایو  های پروژهشرکیها و  درآمد افزایش  

 فناوری بر مبینی کارآفرینی تقویت و یکشاورز توسعه 

 بیوتکنولوژی از اسیفاده با بدو  اسیفاده اراضی ی ازحداکثر اسیفاده 

                                                           
1 Bio-Accelerator 
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 اقتصاد زیست شرکت 

 .ستاصنعت  و کشاورزی وزارت ترانظ تحت ، مالزی در بایو مبینی بر صنعت برای ای توسعه شرکتیک  اقیصتاد  زیستت  شترکت  

 یقتحق در ارزشی های گزاره شناسایی در جهت و است ملی بیوتکنولوژیهای  سیاست اهداف اجرای مسئول اقیصاد زیست شرکت

  شرکت کلیدی های دستیورالعمل  .کند عمل می توستعه  خدمات و مالی های کمک طریق از انها از پشتییبانی  و تجارت و توستعه  و

 :است زیر در چارچوب اقیصاد زیست

 مشاوره و تتسهیال پشییبانی، ارائه در اصلی نقطه عنوا  به  

 مالزیدر  پایه زیست شرکیهای رشد در تسریع توسعه و 

 فناوری زیست بر مبینی صنعت در خارجی مسیقی  گذاری سرمایه فعاالنه ترویج 

 فناوری زیست بر مبینی صنعت برای مناسب محیط یک ایجاد 

 فناوری زیست مبینی بر های ارتقا شرکت  

 درآمد بهبود برای زیست بر مبینی فناوری از اسیفاده ترویج  

 حوزه زیست فناوری کارآفرینا  توسعه 

 کشور سراسر در محور زیست های خوشه ایجاد 

 محور زیست صنعت برای انسانی سرمایه توسعه 

 محور زیست صنعت برای اکوسیسی  بودجه تسهیل 

 فناوری زیست بر مبینی محلی محصوالت گسیرش تقویت 
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  بایو مرکز اطالعات 

 بر نیمبی صنعت و اقیصاد زمینه در را دانش اشیراک و رسانی اطالع شبکه که است مالزی در تخصتصتی   کیابخانه تنها بایو کیابخانه

 کشاورزی، و غذایی مواد بیوتکنولوژی شامل که زندگی علوم در اصتلی  های مجموعه بایو کیابخانه. کند می فراه  شتناستی   زیستت 

 .است داده توسعهمداوم   می باشد را محیطی زیست و صنعت بیوتکنولوژی ،بهداشیی های مراقبت و دارویی بیوتکنولوژی

 مقررات، و قانو  مدیریت، و تجارت زندگی، علوم و بیوتکنولوژی به مربوط های حوزه در آنالی  منابعهزار  2ای  کیابخانه بیش از 

 امکا  اطالعات، جستتیجوی از عبارتند دهد می ارائه خود کاربرا  به بایو کیابخانه که خدماتی جمله از. دارد مالی امور و حستابداری 

 دسیرسی و محور زیست صنعتحوزه  در اطالعات های روزرسانی به صنعت،حوزه  به مربوط ستواالت  پاستخ به  ،منابع گرفی  قرض

 پیدا دسیرسی آ  به 2گوگل ویو طریق از توا  می که است مالزی در کیابخانه اولی  بایو کیابخانه. است کیابخانه مجموعه به آنالی 

 .کرد

 گواهینامه بایو نکسوس 

  ای. شتتود می اعطا مالزی در المللی بی  داخلی و بیوتکنولوژی معیبر شتترکیهای به که استتت ویژه گواهینامه یک 3بایو نکستتوس

 واجد شرکیهای به گواهینامه ای . کند می فراه  شرکت ها برای را رشد به کمک های تضتمی   ستایر  و مالی های کمک گواهینامه

 .شود می اعطا بیوتکنولوژی فعالییهای انجام شرایط

 بایو نکسوس مالیاتی های مشوق 

 معافیت های درخواستتت تواند می ،دارد شتتده تأیید بایو نکستتوس گواهینامه و دهد می انجام را بیوتکنولوژی فعالیت که شتترکیی

 مالیاتی دهد:

 شرایط ی واجد ٪011 معافیت مالیاتی  

 ارزیابی سال هر برای قانونی درآمد از ٪71 معافیت مالیاتی   

 کند دریافت مالیاتی معافیت دوره پایا  از پس راخود  قانونی درآمد از ٪51 دارد حق بایو نکسوس شرکت یک. 

 وارداتی تجهیزات و آالت ماشی  و قطعات/  اولیه مواد فروش بر مالیات و واردات عوارض معافیت 

 توسعه و تحقیق برای شده انجام های هزینه در مضاعف کسر 

 صادرات ارتقاء برای شده انجام های هزینه در مضاعف کسر 

 طشرای واجد گیرند، می قرار اسیفاده مورد بیوتکنولوژی های فعالیت منظور به صرفاً که ییها ساخیما  ، 5112 ستال  از 

 .بود خواهند سال 01 مدت طی صنعیی ساخیما  اجازه دریافت

 دهش انجام گذاری سرمایه کل معادل مالیات کسر شرایط واجد بیوتکنولوژی حوزه در گذار سرمایه فرد یک یا شرکت یک 

 .است اولیه اعیبار تأمی  یا سرمایه در

 

                                                           
2 Google View 
3 BioNexus 
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 بایو نکسوس دارنده گواهینامهو  بیوتکنولوژیدر حوزه  فعالهای شرکت  تعدادی از اسامی 

COMPANY NAME  INDUSTRY STATE 

 Caviar Malaysia Sdn Bhd AgBiotech W.P Kuala Lumpur 

7 Stars Agricultural Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Abmanan Biomedical Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

ACGT Sdn Bhd AgBiotech W.P Kuala Lumpur 

ADT Biotech Sdn Bhd BioMedical W.P Kuala Lumpur 

Advanced Green 

Nanotechnologies Sdn Bhd 
AgBiotech Selangor 

AG Bio Tech Sdn Bhd AgBiotech Penang 

AGR Smart Biotech Sdn Bhd AgBiotech Johor 

Agro Science Resources Sdn 

Bhd 
AgBiotech Selangor 

Agrovery Sdn Bhd AgBiotech Negeri Sembilan 

Airestec Innovations Sdn Bhd BioIndustrial Selangor 

AJ Biologics Sdn Bhd BioMedical W.P Kuala Lumpur 

Algae International Sdn Bhd AgBiotech Negeri Sembilan 

Algaetech International Sdn 

Bhd 
AgBiotech W.P Kuala Lumpur 

All Cosmos Industries Sdn Bhd AgBiotech Johor 
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Aning Biotech Corporation Sdn 

Bhd 
BioMedical Selangor 

Aqua 77 Sdn Bhd AgBiotech Perak 

Aqueous Biotech Sdn Bhd BioIndustrial Sabah 

Ar-Raudhah Bio-Tech Farm AgBiotech W.P Kuala Lumpur 

AseaCyte Sdn Bhd BioMedical Selangor 

 COMPANY NAME INDUSTRY  STATE 

Asia Pacific Special Nutrients 

Sdn Bhd 
BioMedical Selangor 

AsiaBio ZymeScience Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Asma Agro Sdn Bhd AgBiotech Johor 

Aurigene Discovery 

Technologies (M) Sdn Bhd 
BioMedical W.P Kuala Lumpur 

Avenue Biotech Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

B-Crobes Laboratory Sdn Bhd BioMedical Selangor 

BE Biomarine Sdn Bhd AgBiotech Penang 

BIH Global Sdn Bhd BioMedical Selangor 
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Bio Delta Sdn Bhd AgBiotech Negeri Sembilan 

Bio Tree Biotechnology Sdn 

Bhd 
BioIndustrial Melaka 

Bio-angle Vacs Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Bio-Collagen Technologies Sdn 

Bhd 
BioMedical W.P Kuala Lumpur 

Bio-Molecular Industries Sdn 

Bhd 
BioMedical Selangor 

Bio-RT Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Bio-Science R&D Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Bioalpha R&D Sdn Bhd AgBiotech W.P Kuala Lumpur 

BioChemie Science Sdn Bhd BioIndustrial Penang 

Bioeasy Sdn Bhd BioMedical Selangor 

BioFusion Sdn Bhd BioIndustrial W.P Kuala Lumpur 

Biogenica Scientific Sdn Bhd BioMedical Penang 

Biogreen Equation Sdn Bhd BioIndustrial W.P Kuala Lumpur 

Biogrowth Sdn Bhd AgBiotech Johor 
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Biolina Corporation Sdn Bhd AgBiotech Perak 

Bionestro Sdn Bhd AgBiotech Perak 

Bionic Lifesciences Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Biophotonic Healthcare Sdn 

Bhd 
AgBiotech Selangor 

Bioremeds (M) Sdn Bhd BioIndustrial Penang 

Biotec International Asia BioIndustrial W.P Kuala Lumpur 

Biotech Alliance International 

Sdn Bhd 
BioIndustrial Sarawak 

Biotech Diagnostics Sdn Bhd BioMedical Selangor 

Biotechnology Diversified 

Industries Sdn Bhd 
BioIndustrial Sarawak 

BioTrack Technology Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Biotropics Malaysia Berhad AgBiotech W.P Kuala Lumpur 

Bioven Sdn Bhd BioMedical W.P Kuala Lumpur 

Biovic Sdn Bhd BioMedical Selangor 

Bluetech Ventures Sdn Bhd AgBiotech Sabah 
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Borneo Plant Technology Sdn 

bhd 
BioMedical Sarawak 

Brazilia Propolis Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Cambridge Herbal Sdn Bhd AgBiotech Selangor 

Cardia Bioplastics Malaysia 

Sdn Bhd 
BioIndustrial W.P Kuala Lumpur 

  

 آزمایشگاههای بایونکسوس 

شده  تاسیس ازمایشگاه های حوزه بیوتکنولوژی امکانات و ها تخصص ،خدمات به صنعت دسیرسی برایبایونکسوس  آزمایشتگاههای 

 .هسیند دسیرس در مالزی آموزش موسسه 03 در آزمایشگاهها ای . اند

 

 مرجع عنوان به بیوتکنولوژی عالی کزامر 

 مالزی جنگل تحقیقات موسسه  

 5و دانشگاه صنعیی 4مارا دانشگاه در فارماکوژنومیک تحقیقاتده های شکدان  

 7اسالمی دانشگاه علوم و 6دانشگاه پوترا در حالل محصوالت توسعه موسسه   

 8مالکا نولوژیوتکبای شرکت   

 

 دانشگاه های فعال در حوزه بیوتکنولوژی 

1. University of Malaya (UM) 

2. Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL) 

3. Universiti Kuala Lumpur (UniKL) 

4. Universiti Sains Islam Malaysia 

5. Universiti Teknologi Mara (UiTM) 

6. Monash University  

7. Sarawak Universiti  

8. Tunku Abdul Rahman University (UTAR) 

                                                           
4 Universiti Teknologi Mara (UiTM) 
5 Universiti Teknologi Malaysia 
6 Universiti Putra Malaysia 
7 Universiti Sains Islam Malaysia 
8 Melaka Bitechnology 
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9. Universiti Malaysia Sabah (UMS) 

10. Universiti Putra Malaysia (UPM) 

11. GEOMATIKA College of Technology 

12. International Islamic University of Malaysia (IIUM) 

13. University of Nottingham  

14. Universiti Tunku Abdul Rahman 

15. UCSI University 

16. Taylor’s University 

17. Nilai University 

18. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

19. Multimedia University (MMU) 
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