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العالم،  أن��ح��اء  كافة   ف��ي 
بالتجزئة  األغذية  تستفيد مؤسسات 
من  أحجامها  شتى  على  والجملة 
التي  التثقيفية  والموارد  المعلومات 
األغذية«  تسويق  »معهد   يقدمها 
   .]FMI أو Food Marketing Institute[

ربط املؤسسات التجارية 

ع����ر
عندما تكون عضوًا دولياً يف معهد FMI، فإنك تتلقى 

دعماً اسرتاتيجياً ملساعدتك على حتقيق األهداف 
الرئيسية لشركتك وحتسني عملياتها وتوسيع أسواقها.

 وبإمكانك االعتماد على جمموعة واسعة 
من اخلدمات والربامج والفرص املوفرة للمال 

املصممة ملساعدة مؤسستك التجارية على  النمو 
واالزدهار. وسيعمل موظفونا معك ملساعدتك 

على حتقيق أفضل قيمة من الفوائد اخلاصة 
.FMI باألعضاء الدوليني يف معهد

و »برنامج العضوية الدولية يف معهد تسويق 
 FMI International Membership[ »األغذية

Program[ متاح لكافة شركات األغذية بالتجزئة 
واجلملة الواقعة خارج الواليات املتحدة 

األمريكية. 

صناعة األغذية العاملية



معلومات فعالة
•  ساهم في زيادة معلومات مؤسستك التجارية عبر موارد في أفضل الممارسات 

والمعايير الدولية والتقييم المقارن.

•  استفد من الفرص النادرة إلقامة عالقات أثناء مناسبات خاصة تحدث على مستوى 

.FMI هذه الصناعة وأخرى خاصة بمعهد

•  وّسع منظور مؤسستك التجارية بأحدث األخبار واالتجاهات والتطورات المتعلقة 

بمسائل كبرى في الواليات المتحدة األمريكية.

•  احصل على أجوبة عن أسئلة متعلقة بهذه الصناعة في غضون 24 ساعة من 

 ]FMI Information Service[ ”خدمة معلومات معهد تسويق األغذية“

وموظفي المعهد المخصصين إلجراء البحوث. 

•  تعلم كيفية تعزيز مهارات فريق إدارة مؤسستك التجارية، وتعيين ذوي المهارات 

رفيعة المستوى، وتعزيز مواردك المالية بمساعدة من خبراء معهد FMI في 

الموارد البشرية. 

•  ابَق مطلعاً على أحدث الموارد على االنترنت. 

•  ساعد على حماية مؤسستك التجارية وشركائك من خالل معلومات االستعداد 

للكوارث والطوارئ.

•  احصل على أحدث المعلومات شهرياً عن البرامج والعروض وغيرها من األخبار 

لمساعدتك على االستفادة القصوى من عضويتك.

توعية متطورة  
•  احصل على حسومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنشورات والدراسات 

ومواد التدريب المتعلقة بهذه الصناعة والتي تساعد على تحسين مهارات شركائك 

وزمالئك ومواردك المالية. 

•  احضر ما تختاره من مؤتمرات وورش عمل بأسعار مخفضة مصممة لتعزيز 

نجاحك.

•  عزز معرفتك بهذه الصناعة من خالل أفضل البرامج التثقيفية أثناء المعرض 

السنوي لمعهد FMI، بما في ذلك جلسات مثيرة حول أوضاع هذه الصناعة 

وحلقات دراسية حول مواضيع معينة وورش عمل مركزة ومعمقة. 

•  تحّول إلى مركز معلومات هام للمتسوقين في مؤسستك التجارية من خالل تقديم 

أحدث الموارد في توعية المستهلك.

•  حّسن ممارسات مؤسستك التجارية من خالل المعرفة المكتسبة من المساعدة 

الفنية والمؤتمرات التثقيفية في آسيا التي تدعمها وزارة الزراعة األمريكية. 

ف���ع���ال���ة

م��ت��ط��ورة

اخترب الفوائد 
من العضوية الدولية



خربة يف سالمة األغذية 
•  اطلع بسرعة على معلومات أساسية من فريق خبراء قسم متخصص داخل 

معهدنا.

•  عزز مستويات مهارات شركائك وزمالئك بموارد شاملة في التدريب على سالمة 

األغذية، بما في ذلك الدورات الدراسية على االنترنت وتقييمات المخاطر، 

وأشرطة الفيديو والمواد المطبوعة للتدريب. وتتوفر موارد كثيرة في اللغة 

اإلسبانية.

•  عزز سالمة األغذية في شركتك من خالل العمل مع الباعة المعتمدين بموجب 

برنامج “األغذية ذات الجودة السليمة” ]Safe Quality Food أو SQF[. وهذا 

برنامج للمصادقة على سالمة/جودة األغذية ينطوي على كافة الخطوات من 

“المزرعة إلى المحل”. ويقوم برنامج SQF على مبادئ نظام “تحليل المخاطر 

وضبط مواضع الخطر” ]HACCP[ و”الدستور الغذائي” ]Codex[ و”هيئة 

 Quality Management[ ”و”أنظمة ضبط الجودة ]ISO[ ”المعايير الدولية

Systems[. ويحظى برنامج SQF ييإقرار “المبادرة العالمية لسالمة األغذية” 

]Global Food Safety Initiative[، وهي هيئة تمثل أكثر من 70 في المئة من 

عائدات مؤسسات األغذية بالتجزئة حول العالم.

•  اطلع على أحدث الوسائل المتبعة في سالمة األغذية.

•  سّهل وخّفض مدة بحثك بمعلومات عن القضايا التنظيمية والجمركية األمريكية.  

فوائد متخصصة  
•  أقم عالقات أثناء مناسبات فريدة إلقامة عالقات مع تجار وموردين ومسؤولين 

تنفيذيين آخرين من هذه الصناعة حول العالم.

•   ادعم أهدافك بالبحث المتخصص الذي يجريه خبراؤنا في البحوث. 

•  اطلع على استراتيجيات فعالة ومنتجات جديدة أثناء جوالت على المحالت 

منظمة خصيصاً لتناسب اهتماماتك وتلبي احتياجات سفرك.

•  سّهل تجربة سفرك بالسماح لموظفينا بمساعدة مجموعتك خالل معرض معهد 

.FMI

•  اتخذ تدابير إلجراء جوالت مترجمة على مقر معرض معهد FMI ولتلقي الدعم 

من مترجمين شفهيين ميدانيين.

•  استمتع بأفضلية الوصول إلى مسؤولي معهد FMI والخبراء الخارجيين لتدابير 

إلقاء المحاضرات.

•  أقم عالقات موارد جديدة مع الواليات المتحدة األمريكية، واكتشف متنجات 

جيدة وفريدة في إطار مهمات تجارية إلى بلدان أخرى.

•  انقل وتقاسم المعلومات المتعمقة مع النظراء في هذه الصناعة عبر مجموعات 

نقاش الكترونية.

•  اعتمد على موظفينا المتخصصين ليكونوا صلة الوصل في ما يتعلق بعضويتك.

خ���������ربة

م��ت��خ��ص��ص��ة

انضم إىل معهد FMI اليوم. 
اتصل مبعهد FMI اليوم لالطالع عىل كيفية متكنك من تعزيز نجاح مؤسستك التجارية 

باملعلومات واملوارد والعالقات املتاحة عرب “برنامج العضوية الدولية يف معهد تسويق 

األغذية”. يرجى االتصال بنا عىل الرقم 0806 220 202 1+ أو زيارتنا عىل االنرتنت عىل 

 .intlmembership@fmi.org أو مراسلتنا بالربيد االلكرتوين عىل www.fmi.org
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