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شركة المالح للتوكيالت المالحية  ,لديها سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن استخدام المخدرات والكحول .و يجب ان
تضمن الشركة ان يكون جميع الموظفين الئقين ومستعدين للقيام بواجباتهم في جميع األوقات وأنهم على دراية بمخاطر
تعاطي المخدرات والكحول.
تحظر هذه السياسة استخدام- :
 المخدرات بجميع انواعها .
 المؤثرات العقلية و ما يشابهها من المواد الكميائية و الطبية .
 الكحول بجميع نسبها .
إن استعمال الكحول و /أو المخ ّدرات بجميع أنواعها في موقع العمل يشكل خطر كبير على المستخدم وعلى زمالئه،
وهو يؤدي كذلك إلى ضعف معدل اإلنتاج ومستوى األداء و يؤدي الى زيادة معدل الحوادث واإلصابات ،انتهاكات
األمن ،و خسارة ممتلكات الشركة  ،كذلك زيادة األخطار بشكل ملحوظ على الطرف الثالث والبيئة.

و لذلك تحدد شركة المالح للتوكيالت المالحية سياستها باالتي:
 .1تحريم استهالك الكحول والمخدرات بجميع أنواعها ضمن مكاتب الشركة أو في مواقع العمل.
 .2تجنب استخدام األشخاص المتناولين للكحول أو المتعاطين المخدرات.
 .3تقع المسؤولية القانونية على االفراد الذين يخفقون في االلتزام بالقوانين المجابهة لتعاطي المخدرات و الكحول و
بهذه السياسة او التحذيرات المنشورة بالخصوص .
 .4تأكيد امتثال الشركة للتشريعات المحلية و الدولية المتعلقة بهذا الموضوع و ما يترتب عليه من خضوع العاملين بها
الي كشوفات او فحوصات طبية حول المخدرات .
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NSC, has a zero-tolerance policy on drug and alcohol use. The company must
ensure that all employees are fit and ready to carry out their duties at all times,
and that they are aware of the dangers of drug and alcohol abuse.

This policy prohibits the use of: -

 All kinds of drugs.
 Psychotropic and similar chemicals and medicinal substances..
 Alcohol in all its proportions.
The use of alcohol and / or drugs on the job site poses a great risk to the user
and his colleagues, and it also leads to a weak rate of production and level of
performance, and also leads to an increase in the rate of accidents and
injuries, security violations, and loss of company property, as well as a
significantly increased risk On the third party and the environment.

Therefor NSC defines its policy as follows:
1. Prohibiting the consumption of alcohol and all kinds of drugs on
company's offices or on work sites.
2. Avoid using people who take alcohol or drugs.
3. Legal responsibility rests with individuals who fail to follow the laws
against drug and alcohol, and with this policy or warnings published in
particular.
4. Confirmation of the company’s compliance with local and international
legislation related to this matter and the consequent subject of its
employees to any medical examinations on drugs.
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