
ESOPquestions@chemonics.com 

 
አጭር መግለጫ 
እንደ አ.አ.አ. በ 2011 ዓ.ም ኬሞኒክስ:- የመሥራቹን የቶኒ ቲልን የረጅም ጊዜ ሕልም እውን በማድረግ መቶ በመቶ በሠራተኞች ባለቤትነት የሚተዳደር 
ድርጅት ሆኖዋል:: እስካሁን ድረስ በእንግሊዝኛ “Chemonics Employees Stock Ownership Program (ESOP)” ተብሎ በሚታወቀው 
የኬሞኒክስ ሠራተኞች ስቶክ ባለቤትነት ፕሮግራም ተሳትፈው በኩባንያው የወደፊት ትርፋማነት (Financial stake) ባለድርሻ ሊሆኑ የቻሉት በአሜሪካን 
አገር የሚሠሩ ሠራተኞች ብቻ ናቸው:: 
የድርጅታችን ባህል (Corporate Culture) በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ካሉን የቡድን አባላት ጋራ ጽኑና ጠንካራ ግንኙነት በመመሥረት ስለሚያምንም ከላይ 
የተጠቀሰውን የESOP ፕሮግራም ለማስፋፋት ዐቅደናል:: በዚህም መሠረት ኬሞኒክስ ፕሮጄክቶች በሚያንቀሳቅስባቸው 17 አገሮችና የየአገሮቹ የሠራተኛ 
ሕግ:- የኮርፖሬት/Corporate ሕግ:- የኢንቬስትመንት:- የባንክ:- የጡረታና የመድህን ሕግ እና የግብር/ የቀረጥ-Tax/ ሕግ የአገር ውስጥ ቅጥር 
ሠራተኞቻችንን ጥቅም አይጋፋም ብለን በገመገምንበት ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆን ወስነናል:: 
በዚህ መሠረት በነዚህ 17 አገሮች ያሉትን የአገር ውስጥ ቅጥር ሠራተኞች ወዲያውኑ (automatically) በዓለም ዐቀፍ የESOP ፕሮግራም እንዲካተቱና 
በቅጥር ጥቅማ ጥቅሞቻቸው ላይ ተጨማሪ ጠቀሜታ እንዲያገኙ ተደርገዋል:: ዓላማችን በተቻለ መጠን በተለያየ የዓለም ክፍሎች ያሉትን ሠራተኞቻችንን 
በፕሮግራሙ እንዲካተቱ ማድረግ ስለሆነም ስለ እያንዳዱ የምንቀሳቀስበት አገር ሕግጋት ለውጥ በየጊዜው ግምገማና ክትትል እናደርጋለን:: 
 
ስለ ዕቅዱ/ ስለ ESOP የበለጠ ይወቁ 
ስለ ዕቅዱ /ESOP የበለጠ ዓለም ዐቀፍ የESOP ፕሮግራም የድርጅቱ ሠራተኞች ልክ እንደ ባለቤት ሆነው የኩባንያው ትርፍና ዕድገት ቀጥተኛ ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው:: ኩባንያው ባደገ ቁጥር ከESOP የሚገኘው ጥቅምም አብሮ ያድጋል:: በESOP ፕሮግራም ሠራተኞች እርስ በእርስ 
ለመጠቃቀምም ሆነ ኩባንያውንም ለመጥቀም አብረው ይሠራሉ:: ስለ ፕሮግራሙ አጠቃላይ ይዘት (Overview) :- ቁልፍ ቃላት (Key terms) :- 
አጭር ዕቅድ (Summary plan) :- የሠራተኛ ተጨማሪ መረጃ (Employee Information Supplement) :- እንዲሁም በተደጋጋሚ የሚቀርቡ 
ጥያቄዎችን ለመረዳት የሚከተሉትን አያያዝ ምልክቶች ይጫኑ:: 
 

 የመረጃ ገጽ  
 አጭር የዕቅድ ሰነድ  
 በተደጋጋሚ የሚነሡ ጥያቄዎች  

 የሠራተኛ ተጨማሪ መረጃ  በአንግሊዘኛና በአማርኛ 

 

 Ethiopia (English), Ethiopia (Amharic) 
 
እርምጃ ይውሰዱ  
የፕላኑ/የESOP ተጠቃሚ  የሚሆን ሰው ለማስገባትና በፕላኑ ለመሳተፍ ካልፈለጉ የሚከተሉትን አያያዝ ምልክቶች ይጠቀሙ:- 
 

 የESOP ተጠቃሚ ቅጽ  

 በESOP ፕሮግራም መጠቀም ለማይፈልጉ የተዘጋጀ ቅጽ 

ይጠይቁን  
የ ESOPን ዕቅድ በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉዎት የቡድን መሪዎን (COP) ምክትል ፕሬዚዳንቱን (SVP) ወይም የፕሮጄክት አስተዳደር አሐዱን (PMU) 
ያነጋግሩ:: እንዲሁም በኢሜይላችን ESOPquestions@chemonics.com ሊያገኙን ይችላሉ::  
 

ከራስ ውርድ: እዚህ የቀረቡት ሰነዶች የበኩር ቅጂ ሰነዶች ትርጓሜ ናቸው:: ክሞንክስ ይህን ትርጉም ለአርሶ የሚያቀርበው 

የአሶፕን እቅድ አንድገባዎ እና አንድረዱ ነው :: ተቅባይነት ያለው እና ሕጋዊ ሰንድ በአንግሊዘኛ ቋንቋ የሚገኘው ነው:: ይህ 
የተተሬጎመው ሰንድ ቋዋሚው ሰነድ አይደለም:: 
 

  አለም አቀፍ የሠራተኛ የስቶክ ባለቤትነት 
እቅድ (አይኢሶፕ) 
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