
 

 المعلومات.للمزيد من   ESOPquestions@chemonics.comكتروني التالي: يمكنك االتصال على البريد اإلل

برنامج الدولي لملكيةال  

 الموظفين ألسهم الشركة
 

. المالي الشركة مستقبل في حصة وفرلهم الذي و ، (IESOP)" للموظفين األسهم ملكية برنامج"في يشاركوا ان الرئيسي المقر موظفيبإمكان 
" لموظفينل االسهم ملكية  برنامج" نأب عالمكمإ نود العالم، انحاء جميع في موظفينا تجاه الشديد التزامنا على المبنية شركتنا لثقافة نظرا  
 العمل لقوانين تقييمنا من نابع التوسع هذا يكون و. بلد 71 في حاليا   الجارية مشاريعنا في المحليين موظفينا ليشمل مبدئيا يتوسع سوف

. للموظفين ائدالفو اقصى لتحقيق البرنامج تنفيذ قابلية لمعرفة الضرائب وقوانين الشركات، قوانين و المالية، األوراق قوانين و المحلية،
. الوظيفية الفوائد حزمة من كجزء الميزة بهذه يتمتعون وIESOP) )ال برنامج في تلقائيا   البلدان هذه في نوالمحلي نوالموظف يسجل سوف
 البلدان يف المحلية للقوانين تقييمنا بمراجعة نستمر سوف و ،العالم أنحاء جميع في موظفينا من ممكن عدد أكبر نشمل ان هو المطلق هدفنا
 .أدناه البرنامج عن المزيد اقرأ. لكيمونكس جارية اريعمش فيها التي

 
: البرنامج عن المزيد لمعرفة  
 ،الشركة نمو مع ".كمالك" الشركة ونمو قيمة في مباشرة بحصة لك تسمح كيمونيكس لموظفي خاصة ميزة هو الدولي (IESOP)ال برنامج
 لفائدة البعض بعضهم مع سيعملون الموظفين البرنامج هذا مع. معها تنمو الدولي(ESOP) ال برنامج خالل من عليها تحصل الذي فوائدك
 لخطة،ا ملخص تفاصيل الرئيسية، المصطلحات: ضمنها من و البرنامج، عن المزيد لمعرفة ادناه المدرجة الروابط اظغط. الشركة و انفسهم

 .المتداولة األسئلة وتصفح ،ملحق المعلومات للموظفين
  

 
 الرئيسية المصطلحات ←
 الخطة ملخص تفاصيل ←
  المتداولة األسئلة تصفح ←

 ملحق المعلومات للموظفين← 

 

Egypt (English), Egypt (Arabic) ▪    

Jordan (English), Jordan (Arabic) ▪    

West Bank/Gaza (English), West Bank/Gaza (Arabic) ▪    

 
 :ا ًقرار خذ
 .أدناه المدرجة الروابط خالل من الخطة من انسحب أو المستفيد عين

 
 المستفيد استمارة ←
 الخطة من االنسحاب استمارة ←

ً

 :األسئلة لطرح
 بالبريد الاالتص يمكنك أيضا. المشاريع ادارة وحدة او للمنطقة، الرئيس نائب المشروع، برئيس االتصال يرجى البرنامج، حول لالستفسار
 ESOPquestions@chemonics.com اإللكتروني

 
 
 

 
شركة كيمونكس قدمة هذه الترجمة كوسيلة لمساعدتك على فهم برنامج ملكية  األصلية. للوثائق ترجمة هي جميع الوثائق المقدمة بند عدم المسؤولية:
هو النص االصلي و الرسمي و القانوني المعتمد عليه. و تعتبر الوثيقة إلنجليزية األصلية باللغة الوثيقة انص . إذا (IESOP)االسهم للموظفين 

    المترجمة باللغة العربية ليست بوثيقة رسمية.
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