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عن المجلس
أنشئ المجلس التصدٌري لألثاث بمرار وزاري من وزارة الصناعه و التجاره الخارجٌه ككٌان مستمل وذلن لدعم أحد المطاعات
الصناعٌة األكثر نموا فى مصر .وٌهدف المجلس للتمدٌم الدعم و المساعدة للمصنعٌن من خالل زٌادة المدرات اإلنتاجٌة لمطاع األثاث
مما ٌزٌد من تنمٌة المدرة التنافسٌة للشركات المصرٌة فى األسواق العالمٌة.
و ٌتضمن دور المجلس كإستشارى لوضع اإلستراتٌجٌات و الخطط التنموٌة التىى ٌتم تنفٌذها من لبل الوزارة لتحمٌك التنمٌة فى
الصناعة و زٌادة الصادرات.
و ٌهدف دور المجلس إلى تعزٌز المدرة التنافسٌة لصناعة األثاث المصرٌة من خالل مختلف الخدمات و األنشطة التى تشمل على
سبٌل المثال و لٌس الحصر تمدٌم االستشارات والنصائح بشأن إستراتٌجٌات االعمال و توفٌر فرص تصدٌرٌة فً االسواق الخارجٌة و
عمد اللماءات الثنائٌة و توفٌر كافة المعلومات والمستجدات على اللوائح المتعلمة بالتصدٌر و كذلن المرارات الوزارٌة واالتفالات
التجارٌة الدولٌة .باإلضافة إلى مساعدة الشركات علً التواجد فً المعارض الدولٌة المتخصصة و ورش العمل والتدرٌب اإلداري و
المهنً محلٌا وعالمٌا.
و ٌشمل الدور المتعدد للمجلس المسئولٌات المتعلمة بالتخطٌط اإلستراتٌجى للصناعه و كذلن تجاه مجتمع األعمال .
ٌتكون المجلس من:
• أعضاء مجلس إدارة ٌتم إختٌارهم من لبل الوزٌر

األعمال المفوض
بها المجلس

الخدمات المباشرة
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الدور اإلستراتيجى

• المكتب التنفٌذى

األدوار المنوط بها المجلس

الدور اإلستراتيجى

الدور اإلستراتيجى
الخدمات المباشرة

• تمثٌل المجتمع الصناعى و لطاع األعمال أمام جمٌع الكٌانات المحلٌة و الدولٌة.

•وضع أهداف كمٌة لزٌادة الصادرات وفما إلطار زمنى معلن و إلتراح مؤشرات متابعة األداء.

•توفٌر جمٌع المعلومات و اللوائح المتعلمة بالمطاع و إلتراح ما ٌلزم لتطوٌرها.
•إعداد الدراسات و إلتراح الخطط و البرامج و منها برامج الدعم الفنى التى تكفل زٌادة
الصادرات المصرٌة حجما و نوعا و إبتكارا و رفع لدرتها التنافسٌة.
•دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرٌن و وضع الممترحات لحلها و رفعها إلى جهات
اإلختصاص.
•البحث عن الفرص التموٌلٌة و برامج الدعم الفنى بمختلف صورها و إتاحتها لمجتمع المصدرٌن
بصفة دورٌة.

•تنمٌة حجم الطلب الحالى على الصادرات المصرٌة فى األسواق الخارجٌة و العمل على
دخول أسواق جدٌدة.
•مشروعات التصمٌم والتدرٌب.
3 3

األدوار المنوط بها المجلس
الدور اإلستراتيجى
الخدمات المباشرة
خدمات التصدير
خدمات التسويك
اإلبحاث و دراسات األسواق

خدمات التصدير
• تحدٌد األسواق المستهدفة للصادرات و توفٌر الدراسات تسوٌمٌة المحدثة بشكل دورى و
النشرات اإلخبارٌة.
•توفٌر جمٌع المعلومات والمستجدات على اللوائح المتعلمة بالتصدٌر و اإلتفالات التجارٌة الدولٌة.
•توفٌر تمارٌر صادرات وواردات لطاع األثاث بشكل دوري.
•توفٌر دلٌل المصدر المصرى متضمن كل ما ٌتعلك بالعملٌة التصدٌرٌة.
•تمدٌم االستشارات و النصائح بشأن األسواق المستهدفة و المنتجات المطلوبة و ممدمى خدمات
التصدٌر.
•مراجعة أوراق و مستندات صرف المساندة التصدٌرٌة للشركات و إصدار نموذج ممٌكن لتمدٌمه
للصندوق بملف طلب المساندة.

•اإلهتمام بالمشاكل الفردٌة للمصدرٌن مع كافة الجهات.
•الحصول علً الفرص التصدٌرٌة المتاحة و المعلنة على المولع اإللكترونى.
•ربط األعضاء بكل ممدمً خدمات التصدٌر.
•دعوة المشترٌن األجانب من مختلف دول العالم لزٌارة الشركات مثل معرض فٌرنكس الدولى.
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األدوار المنوط بها المجلس
الدور اإلستراتيجى
الخدمات المباشرة

خدمات التسويك
• إعداد لاعدة بٌانات محدثة متاحة للجمٌع تضم كل من المصدرٌن و المنتجات و األسواق و
التشرٌعات ذات الصلة و ممدمى الخدمات التصدٌرٌة المختلفة و الفرص التصدٌرٌة المتاحة و
خالفه.

خدمات التصدير

•التروٌج للشركات المصرٌة فى الدول األجنبٌة بالتعاون مع مختلف الجهات المحلٌة و العالمٌة.

خدمات التسويك

•تنظٌم بعثات المشترٌن و عمد اللماءات الثنائٌة.

اإلبحاث و دراسات األسواق

•وضع خطط المعارض و البعثات التجارٌة وفما لألسواق المستهدفة و اإلشراف علٌها و تمٌٌم
النتائج.

•مساعدة الشركات فً االشتران بالمعارض الدولٌة المتخصصة فً لطاع األثاث و إعداد تمارٌر
عن هذه المشاركات.
•التنظٌم السنوى لمعرض فٌرنكس الدولى كمنتدى لعمد اللماءات الثنائٌة و تجمع للمصدرٌن و
المصنعٌن المصرٌٌن للتأهٌل للمشاركة بالمعارض الدولٌة.
•التروٌج للشركات عبر لنوات اإلتصال اإللٌكترونٌة و غٌرها على سبٌل المثال و لٌس الحصر
موالع التواصل اإلجتماعى  ،المولع الرسمى للمجلس ،كتالوج المطاع المطبوع و اإللٌكترونى ،
الشركاء الدولٌٌن  ،اإلعالنات فى المجالت الدولٌة المتخصصة.
•توفٌر عروض خاصة لألعضاء مع مختلف ممدمى الخدمات مثل البنون  ،المجالت المحلٌة و
الدولٌة  ،شركات الشحن  ،المصورٌن  ،المصممٌن  ،شركات بناء األجنحة
5 5

األدوار المنوط بها المجلس

األبحاث و دراسات األسواق

الدور اإلستراتيجى
الخدمات المباشرة
خدمات التصدير
اإلبحاث و دراسات األسواق
األبحاث و دراسات األسواق

• تحدٌد أمثل الطرق إلختراق االسواق المستهدفة.
•إتاحة المرارات الرسمٌة و االتفالات التجارٌة الحدٌثة.
•العمل علً بناء وتنمٌة إدران المصنعٌن وتوعٌتهم بأهمٌة التصمٌم من أجل تطوٌر الصناعة
وتنمٌة الصادرات.
•توفٌر برامج تدرٌبٌة و ندوات فنٌة و غٌر فنٌة بالتعاون مع مختلف الخبراء المحلٌٌن و الدولٌٌن
•دراسة ملفات األعضاء الجدد وتحدٌد احتٌاجاتهم ولدراتهم لمساعدتهم على التطوٌر و البدء فً
التصدٌر أو زٌادة صادراتهم الحالٌة إن وجدت.
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رسوم العضوية:
• الشركات المصنعه  5000جنٌه

• المكاتب التجارٌة  8000جنٌه

• األعضاء المنتسبٌن 8000جنٌه

بعد إنتهاء الشركة من خطوات التسجٌل ٌتم إخطار الشركة بالرلم الكودى الخاص بها فى لاعدة بٌانات المجلس
والتمتع بالخدمات الممدمة لألعضاء و كذلن الرلم السرى الخاص بالشركة على المولع اإللكترونى للمجلس لتتمكن من
الحصول على كافة الخدمات المتاحة إلكترونٌا.

طرق التعامل المالى مع المجلس:
نمدا – بممر المجلس التصدٌرى لالثاث
إٌداع فى حساب المجلس بالبنن – ٌتم اعتماد االٌداع بتسلٌم صورة اإلٌداع للمجلس التصدٌرى
شٌن – ممبول الدفع باسم  :المجلس التصدٌرى لالثاث
تحوٌل بنكى ٌ -تم اعتماد التحوٌل بتسلٌم السوٌفت الدال على التحوٌل للمجلس التصدٌرى
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بيانات اإلتصال بادارة دعم األعضاء بالمجلس التصديرى لألثاث:
الفرع الرئيسى بالقاهرة:

األستاذ /إكرامى فهمى -مدٌر خدمة العمالء
التلٌفون 02-25285036 /37:داخلى 111
الفاكس 02-25285036 :داخلى 115
البرٌد اإللكترونىmembership@efec.org.eg :
العنوان 90:مكرر شارع  105المعادى  -مبنى جمعٌة المصدرٌن المصرٌٌن الدور الثالث

فرع دمياط :

التلٌفون057-2226078 :
الفاكس057-2226078 :
البرٌد اإللكترونىdamietta@efec.org.eg:
العنوان :مبنى الغرفة التجارٌة – الدور السابع
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شكرا
info@efec.org..eg
www.efec.org.eg
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