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 برنامۀ ملکیت اسهام کارمندان

المللیبین  
 

اساسی )مقدماتی(پاراگراف   
طوالنی مؤسس  ، و به این طریق رویایبه ملکیت کارمندان خود درآمد %211بطور کامل یا  1122در سال شرکت کیمونکس 

مالکیت  برنامهدر حق اشتراک به حقیقت تبدیل شد. تا اکنون، فقط کارمندان دفتر مرکزی  ( Tony Teele) کیمونکس اقای تونی تیلی
 طوری کهاما . کردواگذار مییندۀ این شرکت به کارمندان آدر مفاد سهام مالی را برنامه مزبور که  داشتند (ESOP)مندانسهام کار

مالکیت سهام  برنامه بناً بهفرهنگ مشارکت ما روی تعهدات محکم در برابر اعضاء تیم کیمونکس در سراسر جهان استوار است، 
کشوری که کیمونکس در آنجا پروژه های دوامدار دارد و  21شود تا در نخست کارمندان داخلی در ( توسعه داده میESOP)کارمندان

 بطورامتیازنشان دهندۀ این امر باشد که این آنها کار، قوانین مشارکت، قوانین سهام، و قوانین مالیات بی قوانینارزیا کشورهای کهدر 
کشور بصورت خودکار شامل  21. کارمندان داخلی در این ، در این برنامه شامل گردانیده شوندتواندتعیین شده می در آنجا مناسب

شان مستفید خواهند شد. هدف ما این است شغل امتیازاتاضافی به عنوان بستۀ امتیازاین سهام گردیده و از  مالکیتبرنامۀ بین المللی 
شامل این برنامه سازیم، ما بررسی قوانین داخلی کشورهای را که  در سراسر جهان هر چه بیشتر کارمندان خویش راکه در نهایت 

 فرمائید:در ذیل مالحظه  برنامهیات بیشتر را در مورد این ئزهای فعال دارد، ادامه خواهیم داد. لطفاً جکیمونکس در انجا پروژه

 
 دیبدان طرح نیموردادرشتریب

دهد بصورت مستقیم در ارزش و رشد شرکت مانند که به شما اجازه می کارمند استیک  امتیازاتاز جملۀ  ESOPبرنامۀ بین المللی 
نیز افزایش  ،دیآوربدست می ESOPکه شما از برنامۀ بین المللی  یکند، مفادهمانطوری که شرکت رشد می"مالک" سهم داشته باشید. 

این مختصر منظور مروره کنند. بشان باهم کار میبرای نفع یک دیگر و شرکت، کارمندان مالکیت سهام. با داشتن برنامۀ یابدمی
 روی لینک ذیل کلیک کنید. متداولرایج یا و سواالت  معلومات تکمیل در باره کارمند های کلیدی، فشردۀ پالن،بشمول واژه برنامه

 فکت شیت ˂

 برنامهسند فشردۀ  ˂

 متداولسواالت رایج یا  ˂

 لومات تکمیل در باره کارمندمع ˂

Afghanistan (English), Afghanistan (Dari), Afghanistan (Pashto) ▪ 

  

 
 اقدام کنید

 صرفنظر کنید.  برنامه اشتراک در این بردار( خویش را مشخص و یا ازذینفع )بهرهاز طریق لینک ذیل 

 ذینفعمشخص کردن فورمۀ  ˂

 فورمۀ صرفنظر ˂

 
 را مطرح کنید تانسواالت

( PMUواحد مدیریت پروژه )(، ویا SVP) پروژه(، معاون  COPدارید، لطفاً با رییس پروژه ) یکدام سوال برنامهاگر در مورد این 
 خویش در تماس شوید.

 با ما در تماس شوید. ESOPquestions@chemonics.comتوانید از طریق ایمیل ادرس شما همچنان می
 
 
 
 
 

ۀ این اسناد را فقط بمنظور کمک به آگاه ترجم که در دسترس شما گذاشته شده است ترجمۀ اسناد اصلی است. کیمونکس یتمام اسناد مسئولیت:رفع 

-تلقی میقانونی  و رسمی ،گذارد. نسخۀ انگلیسی هر یک از این اسناد(  در اختیار شما میESOPکارمندان ) اسهام ملکیت برنامۀساختن شما از 
 باشند.ناد رسمي نميشده، اساسناد ترجمه .شود
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