
 

 مات.من المعلو للمزيد  ESOPquestions@chemonics.comاإللكتروني التالي: البريد يمكنك االتصال على  

 د کارمندانو د معلوماتو بشپړپاڼه
 پالن ملکيتد  سهمد کارمندانو د 

 راګرافد اساسي هدف د توضېح پ
. تر دې دمه، شو بدلمالکيت په و کنکې، کېمونېکس سل په سلو کې د کارکوو ۱۱۲۲کولو سره، په کال  رښتياه خوب پ د اوږدمهاله

 ESOP-Employee Stock Ownershipيوازې د مرکزي دفتر کارکوونکو د کېمونېکس د ونډې د مالکيت په پروګرام )
Programپه درلود. څرنګه چې زموږ ګډ کلتور  امکاناتچې هغو ته د کمپنۍ په راتلونکي کې مالي ونډه ورکوي، د ګډون  ،( کې

سيمه په حال کې دی څو په ابتدايي توګه  خپرېدوپروګرام د  ESOPد زموږ د ټيم غړو ته په کلکې ژمنتيا والړ دی، ټولې نړۍ کې 
کار د قوانينو، د  سيمه ايزچېرې چې کېمونېکس متداومې پروژې لري او چېرې چې زموږ د  ،هېوادونو کې ۲۱کارکوونکي په  ايز

په دې شي،  تخصيصتوګه  منظمهګډو قوانينو، د امنيت د قوانينو او د ماليي د قوانينو بررسي دا په ګوته کوي چې دا ګټې به په 

کې شامل او د خپل د  ESOPاتوماتيک ډول په نړيوال په هېوادونو کې  ۲۱په دغو به پروګرام کې شامل کړي. سيمه ايز کارکوونکي 
د څرنګه چې زموږ موخه په تدريجي توګه په ټولې نړۍ کې ي. مستفيد شله دې اضافي ګټې څخه به کار د بستې/کڅوړې په توګه 

خپله په هغو هېوادونو کې چېرې چې کېمونېکس فعالې پروژې لري کارکوونکو شاملول دي، موږ به ډېرو د زموږ حده تر  امکان
 ئ.ولولمعلومات  الډېرو. الندې د پالن په اړه کړ نظره تېرله بررسي په متداومه توګه 

 
 د الډېرو معلوماتو ترالسه کولد پالن په اړه 

په توګه د شرکت په ارزښت او ودې کې په مسقيمه توګه د  "مالک"د کارکوونکو د ګټې پروګرام دی چې تاسو ته د  ESOPنړيوال 

څخه ترالسه کوئ، پراختيا مومي. د  ESOPد شرکت له پراختيا سره، کومه ګټه چې تاسو له نړيوال شريکېدو اجازه درکوي. 
 وونکي په ګډه يو د بل او د شرکت د ګټې لپاره کار کوي. د کليدي اصطالحاتود مالکيت له پروګرام سره، کارک پانګېکارکوونکو د 

کارکوونکي په هکله  دد تفصيلي لنډ پالن په ګډون، د پروګرام په اړه د عمومي معلوماتو لپاره په الندې لېنکونو باندې کليک او  او
 پوښتنو مختلفې برخې وګورئ. مکررو الومات اوعبشپړ م

 يا د حقايقو پاڼه فکټ شيټ <

 الن سندد لنډ پ <

 پوښتنېمکررې  <

 د کارکوونکي په هکله بشپړ معالومات <

 
 اقدام وکړئ

 وټاکئ.د الندې لېنکونو/اړيکو له الرې د پالن يو ګټه اخيستونکی يا انتخاب 
 د ګټې اخيستونکي فورمه <
 اب فورمهد انتخ <
 
 

يا د پروژې له اداري واحد سره اړيکه  رئيس پوښتنو په اړه، مهرباني وکړئ د خپل د دفتر له رئيس، له مشر مرستيال اړوندد پالن 
 ونيسئ.

 ته برښناليک استولی شئ.
 
 
 
 
 
 

ژباړل شوي السوندونه يواځې د دې لپاره  غهمونکس ديستاسې په اختيار کې درکړل شوي ټول السوندونه د اصلي انګليسي السوندونو ژباړه ده. ک د مسئولیت رفع:

د ې نسخه ( په پوهېدا کې مرسته وکړي. د هر يو السوند انګليسESOPډو د څښتنوب برنامې )کارکوونکو د ون ستاسو په اختيار کې درکوي چې له تاسې سره د

 ژباړل شوي السوندونه رسمي السوندونه ندي.  قانوني السوند منل کيږي. او رسمي ېبرنام ېياد

 

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