
مالجهة الشريكة

المستندات اإلدارية و القانونية

" تحسين فرص التشغيل للشباب"يتعين على الجهات الراغبة في التقدم  إلدارة مشروعات 

 لفرع  الجهاز المطلوب تنفيذ المشروع  في نطاقه الجغرافى أن تتقدم بالمستندات االتية

1
على االقل ، نسخة كاملة طبق األصل من الئحة النظام  (سنوات 3)صورة طبق االصل من قرار اشهار المنظمة الصادر من وزارة التضامن االجتماعي  بشرط أن يكون االشهار قد تم منذ 

.االساسى 

2
أو  /مجلس االمناء موجه للقطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز يتضمن قائمة بكافة أسماء مجلس امناء المؤسسة أو مجلس إدارة الجمعية /خطاب معتمد من  رئيس مجلس اإلدارة

.لحاليين االنوعىاالتحاد 

.الهيكل التنظيمى للجهة وقائمة بأسماء ومناصب فريق العمل الدائم بالجهة، و شهادات الخبرة والتقدير التى حصلت عليها الجهة  3

  معتمدة من احد مكاتب المحاسبة القانونية متضمنة تقرير المراجع الخارجي المعتمدالعامين السابقين طبق االصل من ميزانيات ةنسخ (2)عدد 4

.صورة  من عقد إيجار أو عقد تمليك المقر  5

شهادة من الجهة اإلدارية تفيد عدم وجود مخالفات مالية او إدارية6

 أشهر السابقة لطلب التقدم3مجلس األمناء خالل / صورة من محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة 7

8
االمناء على التقدم لإلشتراك وطلب /  مجلس االدارة  أعضاءينص على  موافقة اغلبيةالنوعى مجلس  إدارة الجمعية او االتحاد  /  محضر حديث ال يتعدى شهر الجتماع مجلس أمناء 

"تحسين فرص التشغيل للشباب"التقييم والتاهيل للحصول على  منحة لتنفيذ احد مشروعات  مكون 

9
المنظمة  في التعامل مع الجهاز ، وصورة من الرقم القومى للمفوض بتمثيل الجهة بعد  (ممثل) بتحديد الشخص المفوض النوعىاالتحاد /المؤسسة / خطاب رسمى معتمد من الجمعية 

.االطالع على االصل 

( سنوات3ال تتعدى )ومعتمدة دولية اومحلية متخصصة ما يفيد التعاقد مع جهات تدريب 10

. المجاالت ، وجهات التمويل الداخلية والخارجية   كافةما يفيد وثائق المشروعات واالنشطة خالل العامين السابقين فى11

(مستندات إضافية ال تمنع إستالم المستندات)   سنوات قادمة ألنشطة ومشروعات الجهة 5-3 خطة إستراتيجية خالل الفترة من 12

النقابات/ صورة من القانون المنظم إلنشاء الغرف 1

النقابة وفقا للقانون المنظم/ صورة من قرار إنشاء الغرفة 2

رئيس للقطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز يتضمن قائمة بأسماء اعضاء مجلس إدارة الغرفة الحاليين/ النقابات موجه للسيد المهندس/  خطاب معتمد من االتحاد العام للغرف 3

النقابة/ قسم الموارد البشرية بالغرفة / الهيكل التنظيمى إلدارة 4

النقابة/  شهادات الخبرة والتقدير التى حصلت عليها الغرفة  5

6
تحسين فرص "النقابة ينص على موافقة اغلبية األعضاء على التقدم للحصول على منحة لتنفيذ مشروع فى إطار مكون /  محضر إجتماع حديث ال يتعدى شهر لمجلس ادارة الغرفة 

".التشغيل للشباب

.الجهه  في التعامل مع جهاز تنمية المشروعات  (ممثل)النقابة بتحديد الشخص المفوض /  خطاب رسمى معتمد من الغرفة 7

.للمفوض بتمثيل الجهة  (سارية ) صورة من بطاقة الرقم القومي 8

سنوات السابقة،وبيان بمجاالت االنشطة التدريبية المنفذة من واقع الميزانيات المعتمدة (3)قيمة المخصصات والمنح والتمويالت الخاصة بأنشطة التدريب والتاهيل خالل ال9

.المشروعات واالنشطة السابقة فى مجاالت تدريب وتشغيل الشباب  ما يفيد 10

( سنوات3ال تتعدى )النقابة مع جهات تدريب معتمدة دولية ومحلية / ما يفيد تعاقد الغرفة 11

(مستندات إضافية ال تمنع إستالم المستندات)   سنوات قادمة ألنشطة ومشروعات الجهة 5-3 خطة إستراتيجية خالل الفترة من 12

1
منظمات المجتمع المدني

/ الجمعيات االهلية  )

 االتحادات/ المؤسسات 

(النوعية

 اإلقليمية الغرف

(الفرعية)
/ الصناعية/ التجارية

التشييد والبناء/السياحية 

          ،         

النقابات المهنية 

اإلقليمية

(الفرعية ) 

2



(الخدمات المالية والغير مالية المقدمة- الشركاء - االهداف - رؤية – نوع العمل – تاريخ التأسيس ) نبذة عن الشركة و فروعها1

قسم  الموارد البشرية بالشركة/ الهيكل التنظيمى إلدارة2

3
تحسين فرص التشغيل "محضر إجتماع حديث لمجلس ادارة الشركة ال يتعدى شهر ينص على موافقة اغلبية المجلس على التقدم للحصول على منحة لتنفيذ مشروع فى إطار مكون 

"للشباب

الشركة  في التعامل مع جهاز تنمية المشروعات  (ممثل)خطاب رسمى معتمد من الشركة بتحديد الشخص المفوض 4

للمفوض بتمثيل الجهة  (سارية )صورة من بطاقة الرقم القومي 5

مستخرج حديث من السجل التجارى ، وتقديم صورة من النظام األساسى للشركة 6

أو مستند ملكية مقر الشركة وبيان بعدد الفروع وعنوانهم (سارى لمدة التعاقد على االقل)عقد ايجار7

من البنك المركزى المصرى عن الشركة واألطراف المرتبطة باإلضافة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  والمذكور اسمه فى السجل التجارى(بيان مجمع  )استيفاء استعالم ائتمانى  8

9
على أن تحقق الشركة أرباح فى العام بالنسبة شركات التمويل المتناهى يكون معتمد لدى هيئة الرقابة المالية  (معتمد  )تقديم قوائم مالية معتمدة عن أخر ثالث سنوات من المحاسب القانوني  للشركة 

األخير

بالنسبة لشركات التمويل المتناهى الصغروجود ترخيص لمزاولة نشاط االقراض متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية 10

بالنسبة لشركات التمويل المتناهى الصغرخطاب إفادة من هيئة الرقابة المالية يفيد بعدم وجود أي مخالفات مالية وإدارية  11

 يفيد عدم التعثر في السدادلشركات التمويل المتناهى الصغرخطاب إفادة من الجهات الممولة 12

(مستندات إضافية ال تمنع إستالم المستندات)سنوات السابقة  (3)تقرير عن انشطة المسئولية المجتمعية للشركة خالل ال13

(مستندات إضافية ال تمنع إستالم المستندات)   سنوات قادمة ألنشطة ومشروعات الجهة 5-3 خطة إستراتيجية خالل الفترة من 14

4
شركات التوظيف 

وشركات التمويل 

متناهى الصغر






