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رؤيتنــــا ورســـالتنا المســـــتدامة

SUSTAINABLE VISION AND MISSION

رؤيتنا المستدامة

عالمي ًــا ،نعمــل علــى تحســين
رواد شــركات التبــغ المســتدامة
ّ
أن نكــون مــن ّ

النمــو اإلقتصــادي الوطنــي ،ومشــاركين
جــودة منتجاتنــا ،ملتزميــن بدعــم
ّ

أساســيين فــي تحســين الوضــع اإلجتماعــي المحلــي.

رسالتنا المستدامة

OUR SUSTAINABLE VISION
To win our place among internationally sustainable pioneer
tobacco companies, by improving the quality of our products,
supporting the development of our national economy, and
leading the improvement of our local community’s welfare.

OUR SUSTAINABLE MISSION

ً
وفقــا ألســس
إنتــاج مــواد تبغيــة عاليــة الجــودة للمســتهلكين الراشــدين

To produce high-end tobacco products for adult consumers,
according to the basics of sustainable development that rely
on the following principles:

 -إعطاء قيمة إضافية للمجتمع المحلي،

;• Giving an added value to the local community
• Responding to the needs of our partners; and
• Managing risks, respecting our environment, and fighting
illicit trade.

التنميــة المســتدامة القائمــة علــى المبــادئ التاليــة:

 -تلبية احتياجات كافة شركائنا،

 -إدارة المخاطر واحترام البيئة ومكافحة التجارة غير الشرعية

نبــذة عن الريجي
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
ُأنشــئت إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة “الريجــي” عــام  1935لتُ صبــح
اليــوم مرفقـ ًـا عامـ ًـا ،تعمــل تحــت وصايــة وزارة المــال .رئيــس مجلــس إدارتــه

ومديــره العــام هــو المهنــدس ناصيــف ســقالوي .تتولــى الريجــي إدارة زراعــة

التبــغ والتنبــاك وتصنيعهمــا وتجارتهمــا فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة مــن
الشــمال إلــى الجنــوب والبقــاع.

ً
حداثــة ،فهــي اليــوم
تتميــز نشــاطات الريجــي بمعاييرهــا العالميــة األكثــر

أحــدث مركــز لصناعــة التبــوغ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
افريقيــا ،وبإدارتهــا التــي تتطلــع باســتمرار إلــى العالميــة نالــت اعلــى درجــات

الجــودة  ،ISO9001كمــا انهــا اول مرفــق عــام يضــع اســتراتيجية للتنميــة

المســتدامة للعشــر ســنوات القادمــة حيــث بلغــت مشــاريعها التنمويــة

ً
ً
تنمويــا.
مشــروعا
204

ً
دورا مهمـ ًـا علــى الصعيــد اإلقتصــادي واإلجتماعــي والتنمــوي،
تلعــب الريجــي

حيــث تُ عتبــر خامــس مصــدر لدعــم الخزينــة اللبنانيــة وقــد بلغــت عائداتهــا 670
مليــار ليــرة لبنانيــة للعــام  ،2017و 628مليــار ليــرة لبنانيــة للعــام . 2018وتُ عــد

واحــدة مــن أكثــر اإلدارات الرائــدة علــى صعيــد الوطــن.
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ABOUT REGIE
Regie Libanaise des Tabacs Et
Tombacs
Regie Libanaise des Tabacs et Tombacs established in
1935, is a public company led by Chairman and General
Manager Eng. Nassif Seklaoui operating under the tutelage
of the Ministry of Finance. Regie manages the cultivation,
manufacturing, distribution and sale of tobacco and tombac
in Lebanon from North to South and Bekaa.
Regie’s activities are characterized by their world-class
standards. It is considered a leader in the MENA (Middle
East and North Africa) tobacco industry and has been
awarded the highly coveted ISO9001. Regie is also the first
public institution in Lebanon that has adopted a 10-year
Sustainable Development Strategy. Its development projects
have reached 204 projects.
Regie plays an important role at the economic, social, and
development levels. Regie is the fifth source of support for
the Lebanese treasury where revenues in 2017 reached 670
billion LBP. and 628 billion LBP in 2018. And it is considered
one of the most successful public institutions in Lebanon.
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 باألرقام2018 و2017 إنجــازات عامــي

CREATING VALUE AT REGIE
YEAR 2017-2018

ACHIEVEMENT
Agriculture

Production

Commerce and Trade

Combating Illicit Trade

6

2017

2018

Families planting Tobacco and Tombac
in North, South and Bekaa

25,000 families

25,000 families

Purchase of Tobacco and Tombac

7.8 million Kg worth 92 billion LBP

8.2 million kg worth 95 billion LBP

Export of local Tobacco and Tombac

45 billion LBP

46 billion LBP

Lines of production

6 lines

8 lines

Factory’s monthly production

50,000 boxes

70,000 boxes

Annual production of cedars

509,000 boxes

633,000 boxes

International brands

32,000 boxes

91,223 boxes

Sales volume

772.3 billion LBP

779.3 billion LBP

Treasury revenues

379 billion LBP

330 billion LBP

Reports

157 reports

81 reports

Penalties

7.7 billion LBP

2.7 billion LBP

Total earnings

595 million LBP

640 million LBP

2018

2017

 عائلة25,000

 عائلة25,000

عائالت زراعة التبغ والتنباك في الشمال
والجنوب والبقاع

ل. مليار ل95  مليون كيلو بقيمة8.2

ل. مليار ل92  مليون كيلو بقيمة7.8

كلفة شراء التبغ والتنباك من المزارعين

ل. مليار ل46

ل. مليار ل45

قيمة التبغ والتنباك الورق المحلي
المصدر
ّ

 خطوط8

 خطوط6

عدد خطوط اإلنتاج لتصنيع السجائر
المحلية

 صندوق70,000

 صندوق50,000

 الشهر/ انتاج المصنع

 صندوق633,000

 صندوق509,000

اإلنتاج السنوي للسيدرز

 صندوق انتاج91,223

 صندوق32,000

اإلنتاج السنوي لألصناف األجنبية

ل. مليار ل779.3

ل. مليار ل772.3

حجم المبيعات

 مليار330

 مليار379

المبالغ المحولة الى خزينة الدولة

 محضر81

 محضر157

عدد محاضر الضبط

ل. مليار ل2.7

ل. مليار ل7.7

قيمة الغرامات المالية

ل. مليون ل640

ل. مليون ل595

اجمالي المقبوضات

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018
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في الصناعة

في التجارة

في مكافحة التهريب
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CHAIRMAN AND GENERAL MANAGER

رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير العام

REGIE BOARD MEMBERS

أعضــاء مجلس اإلدارة

Nassif Sobhi Seklaoui was appointed General Manager of REGIE in 1993
and held the position until 2002, when he was appointed Chairman of the
Administration Committee alongside his role as General Manager.

Georges Tawfic Hobeika has occupied several administrative positions
and titles in REGIE, including Commercial Secretary General, which he has
occupied since 2007. Prior to his current position he served as Secretary
General from 1992 until 2007, Deputy Manager of Industry and Chairman
of the Manufacturing Department from 1980 to 1985 and head of The
Planning Department from 1975 to 1979. He has been a member of the
Administration Committee since 1992.

Seklaoui graduated from Sofia University, Bulgaria, in 1984 with a Master’s
Degree with Excellent Merit in Civil Engineering. Later, Seklaoui founded and
managed a contracting, construction and projects company, and supervised
the renovation of Tyre’s infrastructure and a number of other important
projects in Wadi Gelo, Tyre, Nabatiye and beyond.
Seklaoui plays active roles in tens of social, educational, environmental
and sports societies in the province of Tyre. He is a founding member of
several societies and committees, the mostprominent of which are the
Health Support Committee of the public hospital in Tyre and the Tyre Growth
Committee.
Seklaoui has received tributes and awards from several ministers of finance
and holds the National Cedar Medal for his outstanding efforts in public
administration.
Born in 1958, Seklaoui is married and has three daughters.

المهندس ناصيف سقالوي
ً ُع ّيــن ناصيــف صبحــي ســقالوي مديـ
2002 عيــن فــي العــام
ّ  ثــم1993 ـرا عامـ ًـا للريجــي فــي العــام

.رئيسـ ًـا للجنــة اإلدارة إلــى جانــب منصبــه كمديــر عــام

 بدرجــة ماجســتير بمرتبــة اإلمتيــاز1984 تخـ ّـرج ســقالوي مــن جامعــة صوفيــا فــي بلغاريــا فــي العــام

 حيــث، ثــم أســس شــركة مقــاوالت وإنشــاءات ومشــاريع أدارهــا بنفســه،فــي الهندســة المدنيــة
 إلــى جانــب عــددٍ مــن المشــاريع المهمــة،أشــرف علــى إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة فــي مدينــة صــور

.فــي وادي جيلــو وصــور والنبطيــة وغيرهــا

A successful educator, Hobeika was a professor at the Engineering Faculty
at the USJ University in 1975 and 1981, professor at the Engineering
Faculty, the Lebanese University in 1979 and 1986, and professor at the
Educational Technical Institute in 1981 and 1984.
Hobeika holds a Diploma Degree in Electromechanical Engineering from
the USJ University, a Diploma Degree in Industrial Engineering from the
Institut Français du Froid Industriel in Paris and a Diploma Degree in
Business Administration from IESTO in Paris.
In his various roles within REGIE, Hobeika has initiated and supervised
technical and administrative studies to further the work of the Department
and has also assisted in a number of international studies.
Born in 1950, Hobeika is married and has two sons.

المهندس جورج حبيقة
 بمــا فــي ذلــك منصــب،شــغل جــورج توفيــق حبيقــة العديــد مــن المناصــب اإلداريــة فــي الريجــي

 وقبــل ذلــك شــغل منصــب أميــن عــام،2007 األميــن العــام التجــاري الــذي يشــغله منــذ العــام

 ونائــب مديــر الصناعــة ورئيــس مصلحــة الفبركــة مــن العــام،2007  حتــى العــام1992 مــن العــام
 وهــو،1979  حتــى العــام1975  ورئيــس مكتــب التخطيــط مــن العــام،1985  حتــى العــام1980

.1992 عضــو لجنــة إدارة منــذ العــام

ينشــط ســقالوي فــي العشــرات مــن الجمعيــات اإلجتماعيــة والتربويــة والبيئيــة والرياضيــة فــي

ً ـاح إذ كان أسـ
ـتاذا فــي كليــة الهندســة فــي جامعــة القديــس
ٍ مــارس حبيقــة التدريــس الجامعــي بنجـ

. ولجنــة إنمــاء صــور،للمستشــفى الحكومــي فــي صــور

ً  وأسـ،1986 و1979
.1984 و1981 ـتاذا فــي المعهــد الفنــي التربــوي بيــن

وأهمهــا لجنــة الدعــم الصحــي
،مؤســس فــي العديــد مــن الجمعيــات
 فهــو عضــو.منطقــة صــور
ّ
ّ

ً حــاز ســقالوي علــى تنويهــات ومكافــآت مــن عـ ّـدة وزراء ماليــة وعلــى وســام األرز الوطنــي تقديـ
ـرا

.لعطاءاتــه المميــزة فــي حقــل اإلدارة العامــة

. متأهل وله ثالث بنات،1958 من مواليد العام

أعضاء مجلس اإلدارة

Engineer Georges Hobeika

REGIE BOARD MEMBERS

Engineer Nassif Seklaoui

ً  وأسـ،1981  والعــام1975 يوســف بيــن العــام
ـتاذا فــي كليــة الهندســة فــي الجامعــة اللبنانيــة بيــن

 ودبلــوم،يحمــل شــهادة الدبلــوم فــي الهندســة اإللكتروميكانيكيــة مــن جامعــة القديــس يوســف
 ودبلــوم فــي، فــي باريــسIFFI فــي الهندســة الصناعيــة مــن المعهــد الفرنســي للتبريــد الصناعــي

. فــي باريــسIESTO إدارة األعمــال مــن معهــد

مــع تعـ ّـدد مهامــه فــي إطــار الريجــي وضــع وأشــرف علــى تنفيــذ العديــد مــن األبحــاث والدراســات
ٍ
عــدد مــن الدراســات
 كمــا وســاهم فــي،التقنيــة واإلداريــة مــن أجــل دفــع عجلــة عمــل اإلدارة

.الدوليــة

. متأهل وله ولدان،1950 من مواليد العام
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أعضــاء مجلس اإلدارة

REGIE BOARD MEMBERS

Dr. Issam Salman has occupied the position of Member in REGIE’s
Administration Committee since being appointed by the Lebanese
Cabinet in 1996.

Mazen Abboud has been a Member of REGIE administrative committee
since 2004, when he was appointed by the Lebanese Cabinet.

Salman has occupied several positions in numerous Lebanese
departments, including the position of Inspector General at the Central
Inspection Office in 1996, General Manager in the Cabinets Office in
1995, Member of the National Tourism Office in 1992 and 1995, and
Member of the External Economic Relations Council in 1984 and 1992.
Salman gained a PhD in Agricultural Engineering from Sofia University,
Bulgaria in 1982.
Salman is married and has a son and a daughter.

الدكتور عصام سلمان
عينــه مجلــس الــوزارء
ّ شــغل الدكتــور عصــام ســلمان منصــب عضــو لجنــة إدارة الريجــي مــذ

.1996 فــي هــذا الموقــع فــي العــام

Through his career, Abboud has worked in various positions in the agriculture,
environment and energy fields. From 1996-1998, Abboud worked as a
Technical Assistant in the United Nations Food and Agriculture project
for agricultural statistics and from 1999 and 2002 he served as a National
Consultant to International Bank irrigation projects in the Northern province.
From 2002 to 2007 he oversaw Entergto SARL.
Abboud holds an EMBA from the High Institute for Business and a Diploma
Degree in Agricultural Engineering from the American University of Beirut.
At present, Abboud is working toward a PhD in Environmental Policies
from the Corporations Economical Section of the University of “Twenty of
Deutschland".
A freelance writer, journalist and member of the International Corporation
for Journalism since 2001, Abboud has published several artistic books in
addition to articles in the fields of environment, politics, culture, arts and
literature.
In 2001, Abboud founded the Northern Societies Union for Growth,
Environment and Heritage. He is an active member in the environmental and
social fields. Abboud is married and has two sons and one daughter.

 منهــا موقــع،كان ســلمان قــد شــغل العديــد مــن المواقــع فــي اإلدارات الرســمية اللبنانيــة

المهندس مازن عبود

1992  وعضــو المجلــس الوطنــي للســياحة بيــن العاميــن،1995 رئاســة الــوزراء فــي العــام

عينــه مجلــس الــوزراء
ّ  عندمــا،2004 يشــغل مــازن عبــود منصــب عضــو لجنــة إدارة الريجــي منــذ العــام

يحمــل ســلمان شــهادة الدكتــوراه فــي الهندســة الزراعيــة مــن جامعــة صوفيــا فــي بلغاريــا فــي

علــى مــدى ســيرته المهنيــة شــغل عبــود العديــد مــن المناصــب فــي مجــاالت الزراعــة والبيئــة

 ومديــر عــام فــي مكتــب،1996 مفتــش عــام فــي مكتــب التفتيــش المركــزي فــي العــام

.1992 و1984  وعضــو مجلــس العالقــات اإلقتصاديــة الخارجيــة بيــن العاميــن،1995و

أعضاء مجلس اإلدارة

Engineer Mazen Abboud

REGIE BOARD MEMBERS

Dr. Issam Salman

.فــي المنصب

.1982 العــام

ّ
ّ  منصــب مســاعد1998 و1996  احتــل بيــن العاميــن.والطاقــة
منظمــة األغذيــة
فنــي فــي مشــروع

.متأهل وله ولدان
ّ

 إدارة شــركة2007 و2002  تولــى بيــن العاميــن.البنــك الدولــي للــري فــي محافظــة الشــمال

 تولــى منصــب مستشــار وطنــي لمشــاريع2002 و1999  وبيــن العاميــن.والزراعــة لألمــم المتحــدة
.Entergto SARL

 وشــهادة،يحمــل عبــود شــهادة ماجســتير تنفيــذي فــي إدارة األعمــال مــن المعهــد العالــي لألعمــال
يحضــر عبــود لنيــل دكتــوراه
ّ  حاليـ ًـا.دبلــوم فــي الهندســة الزراعيــة مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت
.المؤسســاتية مــن جامعــة “توينتــي” فــي ألمانيــا
فــي السياســات البيئيــة مــن قســم اإلقتصاديــات
ّ

 نشــر عبــود العديد،2001 المؤسســة الدوليــة للصحافــة منــذ العــام
كاتــب وصحافــي حــر وعضــو فــي
ّ

. إلــى جانــب المقــاالت فــي مجــاالت البيئــة والسياســة والثقافة والفــن واألدب،مــن الكتــب الفنيــة

 وهــو عضــو.أســس عبــود اتحــاد الجمعيــات الشــمالية للتنميــة والبيئــة والتــراث
ّ 2001 فــي العــام
.فاعــل فــي مجــاالت البيئــة واإلجتمــاع

.متأهل وله ولدان وبنت
عبود
ّ
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ABOUT THIS REPORT

ASSURANCE
Regie adopts the highest levels of transparency and
accountibility, its Quality Management System and financial
statements are audited annually by an internal audit team and
independent external companies. TUV Nord, an accredited
European third party, audited our Quality Management
System against ISO 9001:2015 during 2017 and 2018.
International standards, were a serious key performance
indicators have been checked. The UTC International audits
our financial statements. Additionally, audits are made by
accredited external labs that ensure our compliance with
regulatory requirements. Our team of internal auditors
conducts three internal audits during the year.

OUR STANDARDS
Conformity to Standards helps reassure reliability to
stakeholders. These are the standards that have been
implemented or referred to at REGIE:
ISO 31000:2009: Risk management – Principles and
guidelines, provides principles, framework and a process
for managing risk. ISO 31000 helps REGIE increase the
likelihood of achieving objectives, improve the identification
of opportunities and threats and effectively allocate and use
resources for risk treatment.
ISO 9001:2015: sets out the criteria for a quality management
system. There are over one million companies and
organizations in over 170 countries certified to ISO 9001.
This standard is based on a number of quality management
principles. It helps REGIE ensure that customers get
consistent, good quality products and services, which in
turn brings many business benefits.
The AA1000SES: has been designed to enable organizations
to respond in a comprehensive and balanced way to material
issues, impacts and opportunities. It is applicable to all
types and levels of stakeholder engagement. It is applicable
to both internal and external engagement, and to public,
private and civil society organizations of all sizes. It can
be used for project-based activities as well as for ongoing
purposes.
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إن األعمــال التــي يتضمنهــا هــذا التقريــر هــي الخطــوات األولــى التــي

اتخذتهــا الريجــي فــي مجــال تطبيــق توجيهــات المعيــار الدولــي للمســؤولية
.ISO 26000 اإلجتماعيــة

ضمانتنا

ً  وتقــوم سـ،تعتمــد الريجــي أعلــى درجــات الشــفافية والمحاســبة
ـنويا بتدقيــق
أعمالهــا اإلداريــة والماليــة مــن خــال فريــق التدقيــق الداخلــي وشــركات خارجيــة
ّ
 وهــي فريــق تدقيــق أوروبــي،TUV Nord  حيــث قامــت شــركة. مســتقلة
ISO 9001:2015  بتدقيــق نظــام إدارة الجــودة لدينــا بمقارنتــه بمعيــار،معتمــد

 وقــد تــم التحقــق مــن مجموعــة مؤشــرات.2018 و2017 الدولــي خــال عامــي

ABOUT THIS REPORT
ISO/IEC 17025:2005: specifies the general requirements
for the competence of the third party that carries out tests
and/or calibrations, including sampling. It covers testing
and calibration performed using standard methods, nonstandard methods, and laboratory-developed methods.
Routine, batch and type test conducted on final product
comply with these standards:
ISO 2971:2013, ISO 3308:2012, ISO 3402:1999,
ISO 4387:2000, ISO 6565:2015, ISO 8454:2007,
ISO 9512: 2002, ISO 10315:2013, ISO 10362
REGIE referred to ISO 26000 as guidance for the seven core
subjects and issues of social responsibility; it assists REGIE
in contributing to sustainable development.

 باإلضافــة إلــى، بتدقيــق بياناتنــا الماليــةUTC International  وقامــت،أداء

نبــذة عن هــذا التقرير
 يحــدد المتطلبــات العامــة الختصــاص الطــرف:ISO/IEC 17025:2005

 بمــا فــي ذلــك أخــذ العينــات، أو معايــرة/ الثالــث الــذي يجــري اختبــارات و
ويغطــي هــذا المعيــار اإلختبــار والمعايــرة اللتيــن تســتخدمان الطــرق

ABOUT THIS REPORT
نبذة عن هذا التقرير

This report includes the projects that were implemented
by Regie as a first step towards following the ISO 26000
guidelines.

نبــذة عن هــذا التقرير

ً
.مخبريــا
 والطــرق المطــورة، واألســاليب غيــر النموذجيــة،النموذجيــة

يتماشــى اإلختبــار الروتينــي واإلختبــار النوعــي علــى المنتــج النهائــي مــع
:هــذه المعاييــر

,ISO 2971:2013, ISO 3308:2012, ISO 3402:1999
,ISO 4387:2000, ISO 6565:2015, ISO 8454:2007
ISO 9512: 2002, ISO 10315:2013, ISO 10362

 اعتمــدت الريجــي هــذا المعيــار كتوجيــه للمواضيــع والقضايــا:ISO26000
الســبعة المتعلقــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة؛ وهــو يســاعد الريجــي علــى

.المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة

قيــام مختبــرات خارجيــة معتمــدة بالتأكــد مــن تطابــق منتجاتنــا للمواصفــات

 وهــذا ويقــوم فريــق التدقيــق الداخلــي بثــاث دورات،النظاميــة المطلوبــة
.تدقيــق داخلــي خــال الســنة الواحــدة

معاييرنا

Your feedback, comments or queries regarding this report
can be directed to info@regie.com.lb

إلبــداء رأيكــم أو توجيــه مالحظاتكــم أو استفســاراتكم حــول هــذا التقريــر الرجــاء
info@regie.com.lb التواصــل معنــا علــى

ان اإلمتثــال للمعاييــر يطمئــن أصحــاب المصالــح وجميــع المتعامليــن معنــا
ويزيــد الثقــة بمؤسســتنا؛ لــذا اعتمدنــا بعــض المعاييــر التــي تحكــم عملنــا فــي

:الريجــي

 حيــث يســاعد معيــار، المبــادئ التوجيهيــة إلدارة المخاطــر:ISO 31000:2009

 وتحديــد الفــرص، الريجــي علــى زيــادة إمكانيــة تحقيــق األهــدافISO 31000

.والتهديــدات وكيفيــة اســتخدام المــوارد لمعالجــة المخاطــر بفعاليــة

 هنــاك أكثــر مــن مليــون شــركة، معيــار نظــام إدارة الجــودة:ISO 9001:2015

 يقــوم هــذا المعيــار.ISO 9001  دولــة تعتمــد170 ومنظمــة فــي أكثــر مــن
 كمــا أنــه يســاعد الريجــي علــى ضمــان،علــى عــدد مــن مبــادئ إدارة الجــودة
حصــول جميــع المتعامليــن معنــا علــى منتجــات وخدمــات ذات نوعيــة جيــدة

.وهــذا بــدوره يجلــب الكثيــر مــن الفوائــد التجاريــة

 تــم تصميمــه لتمكيــن الشــركات مــن التعامل بطريقة شــاملة:AA1000SES

 ينطبــق هــذا المعيــار علــى. واآلثــار والفــرص،ومتوازنــة مــع القضايــا الجوهريــة
 علــى الصعيديــن الداخلــي،جميــع أنــواع ومســتويات إشــراك أصحــاب المصالــح

 علــى الشــركات العامــة والخاصــة والمدنيــة ومنظمــات المجتمــع،والخارجــي
 كمــا يمكــن اســتخدامه لألنشــطة القائمــة علــى المشــاريع.مــن جميــع األحجــام
.واألنشــطة الســارية

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND GENERAL MANAGER

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND GENERAL MANAGER

" ثبات وإستمرارية"
فــي البدايــة عندمــا وضعنــا اســتراتيجيتنا للتنميــة المســتدامة منــذ أربــع

علــى الخــط نفســه ،أحرزنــا تقدمـ ًـا كبيـ ً
ـرا لناحيــة تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين

ـدا ومميـ ً
ـاال فريـ ً
ـزا عــن
مؤسســة رائــدة فــي مجــال العمــل المســتدام ومثـ ً

المــوارد البشــرية فــي المؤسســة ،وإننــا نعمــل علــى زيــادة عــدد الســيدات فــي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

ســنوات ،كان طموحنــا أن نحـ ّـول إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة إلــى

المرافــق العامــة التــي تتخطــى أهدافهــا الربــح المــادي لتشــمل المســاهمة

الفاعلــة فــي المجتمــع والتميــز علــى كافــة المســتويات.

المراكــز القياديــة العليــا.

أمــا علــى المســتوى البيئــي ،فــإن طموحنــا يرقــى إلــى الحــد مــن كل أثــر يضــر

اســتهالك الطاقــة ،ال ســيما أن إدارة النفايــات تعــد مشــكلة علــى مســتوى

بشــكل خــاص حــول دعــم المجتمــع وتعزيــز التنميــة اإلقتصاديــة وحمايــة

التحديــات علــى مســتوى التصنيــع كزيــادة فــي اســتهالك الميــاه والطاقــة  ،إال

المســتدامة ويســتعرض ثمــار جهودنــا خــال العــام الفائــت التــي تمحــورت
البيئــة واعتمــاد ممارســات اإلدارة الرشــيدة.

أن رؤيتنــا للســنوات الخمــس المقبلــة هــي اإللتــزام بخفــض اســتهالك الطاقــة

غيــر المشــروعة مــن آثــار ســلبية علــى اإلقتصــاد الوطنــي واإلســتقرار

اإلجتماعــي كان ال بــد مــن اســتنباط مجموعــة مــن اآلليــات والسياســات

ً
درءا لمخاطــر هــذه اآلفــة ،مــا دفــع بنــا إلــى إطــاق المؤتمــر الوطنــي األول

لمكافحــة التهريــب فــي لبنــان ،وهدفــه الخــروج بخطــة وطنيــة شــاملة للحــد
مــن هــذه الظاهــرة.

ً
أيضــا ،واصلنــا مســيرتنا التنمويــة فــي مختلــف
خــال العــام الماضــي

ً
وردا علــى ســؤال البعــض عمــا اذا كانــت
المناطــق علــى األراضــي اللبنانيــة.

مخولــة بتنفيــذ مثــل هــذه المشــاريع التنمويــة ،أقــول وأؤكــد أننــا
الريجــي
ّ
ملتزمــون بالســير فــي الطليعــة فــي هــذا المجــال المتعطــش للدعــم،

وإننــا ندعــو كافــة شــركائنا والمتعامليــن معنــا لالنضــام إلينــا فــي هــذه

المســؤولية وفــي ممارســة هــذا الــدور اإلجتماعــي .واليــوم يمكننــا القــول

إننــا راضــون عــن التقــدم الــذي نســتمر فــي إحــرازه يومـ ًـا بعــد يــوم علــى هــذا
الصعيــد .فــي العــام  2017توزعــت مشــاريعنا التنمويةعلــى أكثــر مــن 50
ً
ً
تنمويــا،
مشــروعا
بلــدة ،وبحلــول العــام  ،2018غطــت مســاهماتنا 204

مــن خــال تطبيــق نظــام ال .ISO 14001

ويهمنــا أن نشــير هنــا إلــى أننــا مواكبـ ًـة للتطــورات العالميــة الخاصــة بقطــاع

التبــغ ،فإننــا باشــرنا بتأميــن بدائــل أخــف ضـ ً
ـررا علــى صحــة المســتهلك مثــل

الســجائر اإللكترونيــة للمســتهلكين الراشــدين.

أمــا علــى صعيــد اإلدارة فإننــا علــى التزامنــا بتطويــر ممارســاتنا الرشــيدة فــي

العمــل وتعزيــز الشــفافية مــن خــال توســيع نطــاق تطبيــق معيــار الجــودة ISO

 9001:2015ليشــمل آليــات عمــل وإجــراءات جديــدة.

فــي ختــام العــام  ،2018أجــدد ثقتــي بأننــا نمتلــك اإلســتراتيجية واألســس

والرؤيــة التــي نحتــاج للمضــي قدمـ ًـا واإلرتقــاء بأعمالنــا ومبادراتنــا إلــى أعلــى
المســتويات .وإننــا إذ نــدرك ان الطريــق أمامنــا محفــوف بالتحديــات وأن العديد

مــن المســائل اإلجتماعيــة والبيئيــة واإلقتصاديــة ال تــزال تحتــاج الــى معالجــة
مثــل عمالــة األطفــال وغيرهــا ،إال اننــا مصممــون علــى رفــع كل التحديــات
بمــؤازرة شــركائنا فــي المجتمــع المدنــي وقطــاع التبــغ لندفــع باإلســتدامة فــي

أعمالنــا قدمـ ًـا.

ـا ونفتتــح آخــر فــي روزنامــة عملنــا للتنميــة المســتدامة،
وإننــا إذ نختتــم فصـ ً

ويعبــر
األمــر الــذي يترجــم مــن جهــة التزامنــا بمســيرة التميــز التــي انتهجناهــا
ّ

أدعوكــم إلــى اإلطــاع علــى هــذا التقريــر للتعــرف إلــى أهميــة اإلســتدامة

الممارســات المســتدامة فــي لبنــان.

ً
غــدا أفضــل لزبائننــا وموظفينــا ومجتمعنــا ومزارعينــا وجميــع
عليهــا لنقــدم

مــن جهــة أخــرى عــن طموحنــا بتحويــل الريجــي إلــى مرفــق عــام رائــد فــي
دعامــة أخــرى مــن دعائــم اســتراتيجية ادارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة

للتنميــة المســتدامة هــي حقــوق اإلنســان .ومــا بذلنــاه مــن جهــد خــال

الفتــرة المنصرمــة فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا والحــث علــى

احترامهــا أنتــج سياســة وضعناهــا باإلســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة
ً
ـتنادا إلــى
الصــادرة عــن لجنــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة ،واسـ
المواصفــات والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة ISO
 26000الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة .وتضــم المبــادئ األساســية لهــذه

السياســة تجنــب التواطــؤ المباشــر والصامــت ،حــل النزاعــات ،تجنــب
التمييــز المباشــر وغيــر المباشــر ،حمايــة المجموعــات الضعيفــة ،حمايــة

الحقــوق المدنيــة والسياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة
ومكافحــة عمالــة األطفــال.

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

Today, I am thrilled to share with you this report outlining
the view of our business through the lens of sustainability as
well as the outcome of our hard work that has particularly
revolved around supporting the community, promoting
economic development, protecting the environment, and
adopting best governance practices.

بالبيئــة .ونحــن اليــوم مــا زلنــا فــي مرحلــة وضــع إجــراءات فعالــة للحــد مــن
البــاد ,نحــن نــدرك أن التوســع الــذي تشــهده ادارتنــا يترافــق معــه الكثيــر مــن

ً
ً
ً
ً
فنظــرا لمــا ّ
تخلفــه التجــارة
خاصــا.
اهتمامــا
إلحاحــا التــي أولتهــا الريجــي

Since we have articulated our strategy for Sustainable
Development four years ago, our ambition was to turn the
Regie into a true leader in sustainable business practices and
into the best example of a public institution which objectives
go beyond financial returns to make a great social impact
and to embrace excellence at all levels.

ّ
يشــكلن نســبة  40%مــن مجمــوع
فــي الريجــي ،بحيــث أن الموظفــات بتــن

ً
تقريــرا يتضمــن قــراءة ألعمالنــا
يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم
واليــوم
ّ
ونشــاطاتنا ومســاهمتنا اإلجتماعيــة علــى ضــوء خطتنــا للتنميــة

فــي العــام المنصــرم ،شـ ّـكلت مكافحــة التهريــب إحــدى القضايــا األكثــر
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بالنســبة إلينــا واإلطــاع علــى التقــدم الــذي أحرزنــاه والفــرص التــي ننــوي البنــاء

المتعامليــن معنــا ،مؤكديــن أن ثباتنــا اســتمرارية لغــدٍ أفضــل.

المهندس ناصيف سقالوي

At the environmental level, our sustainability ambition is to
reduce our environmental footprint. Today, we are still in the
phase of developing effective measures to reduce energy
consumption especially that we live in a country where waste
management is a nationwide problem. We acknowledge that
the expansion that our company is witnessing brings along
new challenges such as increased used of water and energy
consumption at the manufacturing level, yet our vision for
the coming five years is to commit ourselves to decreasing
energy consumption and implementing Environmental
Management Systems ISO 14001.
It is important for us to point out here that we are keeping
pace with the global developments in the tobacco sector, as
we have begun to provide alternatives that are less harmful to
consumer health, such as e-cigarettes for adult consumers.
As for governance, we remain committed to enhancing
our business practices and pushing transparency further by
extending the scope of applying ISO 9001:2015 standard to
reach new processes.
At the end of 2018, we are confident that we have the right
strategy, foundations and vision in place to move forward
and take our activities to higher levels. We acknowledge that
challenges lie ahead and many social, environmental and
economic issues remain to be addressed such as child labor.
Yet we are determined to meet all challenges in cooperation
with our partners in the civil society and the tobacco industry
to really drive our sustainability work forward.
I invite you to explore our report to learn more about what
sustainability means to us, the progress we have made, and
the opportunities we are determined to build on to grow and
offer a better tomorrow for our customers, stakeholders,
people and community; and we fully believe that our Stability
is the Continuity for a better tomorrow.

Eng. Nassif Seklaoui

In the past year, fighting illicit trade was one of the most
pressing issues that the Regie has focused on. Given the
negative effects of smuggling on our national economy and
social stability, a set of mechanisms and integrated policies
were urgently needed. This has driven us to launch the first
national conference to combat illicit trade in Lebanon, with
the aim of developing a national integrated plan to reduce
this phenomenon.
Throughout the past year, the Regie continued to carry out
development projects in various towns throughout Lebanon.
I am often asked whether Regie is eligible to execute such
projects. My answer is clear: We are committed to continue
leading the industry in Lebanon in this massive field and we call
on all stakeholders to work together towards responsible and
sustainable social practices. I am pleased with the progress
we continue making at this level. In 2017, our development
projects were distributed in more than 50 villages. The results
of our efforts exceeded all expectations. By year-end 2018,
more than 204 development projects were executed and this
translates, from one hand, our commitment to excellence,
and on the other hand, our ambition to position the Regie
as leader in sustainability practices in the public sector in
Lebanon.
Another fundamental pillar of the Regie’s sustainable
strategy is Human Rights. The efforts we have put throughout
the year in promoting, defending and respecting these rights
have been translated into a Human Rights Policy established
in line with the UN guiding principles on business and
Human rights and following the principles of the international
standard ISO 26000.
The main principles of this policy include avoiding direct,
beneficial and silent complicity, resolving grievances,
avoiding direct and indirect discrimination and protecting
vulnerable groups, protecting civil, political, economic, social
and cultural rights, and fighting child labor.
In the same context, the Regie has made great progress in
becoming a more gender-balanced organization. In numeric
terms, the representation of women across the institution
is today 40 percent of total employees noting that we are
striving to ensure gender equality in senior leadership as well.
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OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

A

A NEW START

In 2015, we decided to change our incentives to focus on
the long term; and making capitalism stronger, more resilient,
more innovative, and a more equitable system once again
worthy of the public’s trust.

As a result, Regie found itself facing a new reality that is
reflected by the following question:
“How we go about managing our business?”

طموحنــا بــأن نكــون شــركة مســتدامة لهــا وقعهــا اإليجابــي علــى المجتمــع

لنبــدل أســلوب عملنــا ونركــز علــى المــدى الطويــل
2015 دف َعنــا فــي العــام
َ
ّ
ً ـكارا وإنصافـ ًـا وجديـ
ً ـودا وابتـ
ً األجــل فنجعــل مــن نظــام عملنــا أقــوى وأكثــر صمـ
ـزا
.بثقــة المتعامليــن معنــا

ً تــدرك ادارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة جيـ
ـدا أنهــا باتــت أمــام مجتمــع أصبــح
أكثــر وعيـ ًـا لمحيطــه وبيئتــه وهــي تعمــل بالتالــي لتؤكــد علــى مكانتهــا كشــريك

 األمــر الــذي يطــرح،غيــر مباشــر فــي النشــاطات اإلقتصاديــة ألي مؤسســة
ً عـ
:ـددا مــن األســئلة
 هــل تحتــرم الريجــي أصحــاب المصالــح المتعامليــن معهــا وتوقعاتهــمواحتياجاتهــم؟

 هل تعرف الريجي من هم أصحاب المصالح؟-

 ما هو أثرها على محيطها اإلجتماعي والبيئي؟ً
(ماديــا
 هــل تحتــرم الريجــي حقــوق اإلنســان فــي مــا يتعلــق بموظفيهــاً
ومعنويــا )؟
 مــا هــي اإلســتراتيجية التــي تعتمدهــا الريجــي فــي التعامــل مــع زبائنهــاالحالييــن والمحتمليــن؟

 وجدنــا أنفســنا أمــام واقــع جديــد يتجســد بالســؤال،ونتيجــة هــذه األســئلة

Standards are essential tools for reducing barriers to
international trade and have a key role in the harmonization
of regulations; Using them can stimulate solutions to
national and international issues such as efficient energy
resources and international trade; it could also save money
through providing much of the technical details and safety
requirements needed for effective policy.
Standards provide solutions to policy issues that represent
a wide range of views and expertise and have the buy-in
of many stakeholder groups. The action plan adopted in
the Regie strategy is based on implementing international
standards:

DEFINING OUR FOCUS

REGIE’S ACTION PLAN IS
BASED ON ISO STANDARDS
CRUISING TO SAFETY THROUGH
STANDARDIZATION
Regie action plan is based on a strict commitment to ISO
standards related to quality, environment, energy, water,
auditing, occupational health and safety at work and
sustainable development.
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تحديد األهداف

ب

ضمانة الجودة من خالل المعايير الدولية

إليهــا أن يســهل إيجــاد حلــول لقضايــا محليــة ودوليــة كمــوارد الطاقــة
 كمــا يمكــن أن يوفــر المــال مــن خــال تأميــن،الفعالــة والتجــارة الدوليــة

الكثيــر مــن التفاصيــل التقنيــة ومتطلبــات األمــان المطلوبــة لسياســة
.فعالــة

حلــوال للمســائل المتعلقــة بالسياســات
وتوفــر المعاييــر الدوليــة
هــذا
ّ
ً
 وخطــة.والتــي تمثــل مجموعــة واســعة مــن وجهــات النظــر والخبــرات
:العمــل التــي اعتمدناهــا فــي الرجــي تعتمــد علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة

المعيــار الدولي

نظام إدارة الجودة

ISO 9001:2015

إرشادات تدقيق نظم اإلدارة

ISO 19011:2018

إدارة المخاطر

ISO 31001

نظام اإلدارة البيئية وإرشادات اإلستخدام

ISO 14001

نظام إدارة الطاقة

ISO 50001

Specifies the principles, requirements
and guidelines for quantifying and
reporting the carbon footprint of
products

المبادئ والمتطلبات واإلرشادات لتحديد
كمية البصمة الكربونية للمنتجات

ISO 14067

ISO 9004:2018

Quality management
Quality of an organization
Guidance to achieve sustained
success

إدارة الجودة
جودة المؤسسة
توجيهات للتوصل إلى النجاح المستدام

ISO 9004:2018

ISO 26000

Guidance on social responsibility

توجيهات حول المسؤولية اإلجتماعية

ISO 26000

ISO 45001

Occupational health and safety
management systems
Requirements with guidance for use

نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية
وارشادات اإلستخدام

ISO 45001

GLOBAL GAP

Good agriculture practices

ممارسات الزراعة الجيدة

GLOBAL GAP

TITLE

ISO 9001:2015

Quality management systemrequirements

ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems

ISO 31001

Risk management - Guidelines

ISO 14001

Environmental management systems
requirements with guideance for use

ISO 50001

Energy management system

ISO 14067

تستند خطة عمل الريجي على
معايير الجودة العالمية

ً
دورا
المعاييــر أدوات أساســية تذلــل معوقــات التجــارة الدوليــة وتــؤدي
ً أساسـ
 ومــن شــأن اللجــوء.ـيا فــي توفيــر التناغــم بيــن القواعــد واألنظمــة

العنوان

REFERENCE

 مــا هــي الطريقــة التــي نعتمدهــا فــي إدارة أعمالنــا؟:التالــي

B

مقاربتنا لإلستدامة

مقاربتنا لإلستدامة

- Does the Regie respect its stakeholders, their expectations
and needs?
- Does the Regie know who these stakeholders really are?
- What is the impact of the Regie on its social and
environmental
entourage?
- Does the Regie respect human rights when it comes to its
employees (financially and morally)?
- What is the strategy adopted by the Regie for dealing with
existing and potential customers?

أ

إنطالقة جديدة

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

Regie knows very well that it stands before a community that
has grown to be more aware of its environment and that is
thus working to confirm its status as an “indirect” partner
in the economic activities of any organization, hence raising
many questions:

مقاربتنا لإلستدامة

 فــيISO تســتند خطــة عمــل الريجــي علــى التــزام صــارم بالمعاييــر العالميــة
مــا يخــص الجــودة والبيئــة والطاقــة والميــاه والتدقيــق والصحــة والســامة

.المهنيــة فــي مــكان العمــل والتنميــة المســتدامة

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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مقاربتنا لإلستدامة

مقاربتنا لإلستدامة

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

In order to develop a sustainable development strategy, we
had to identify and prioritize the strategic focus areas and
pinpoint the issues that have the greatest significance to our
business and our stakeholders.

 كان ال بــد لنــا مــن،لكــي نتوصــل إلــى وضــع اســتراتيجية للتنميــة المســتدامة

For that purpose a GAP analysis was conducted, in alignment
with the international standard ISO 26000 related to social
responsibility. After having heard the voice of our stakeholders
and analyzing needs, we prioritized 14 drivers that resulted
in the emergence of a new sustainable development strategy
with a new vision, mission and commitment.

ISO  وفقـ ًـا للمعيــار العالمــيGAP فأجرينــا لهــذه الغايــة دراســة تحليليــة ألدائنــا

Each of these drivers encompasses key topics addressed
in this report. They cover specific programs, management
approaches, activities, processes, goals and Key Performance
Indicators (KPIs), which are managed throughout the Regie
by the relevant functions and business operations.

18

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018

 محدديــن القضايــا،تحديــد أهدافنــا ونقــاط تركيزنــا وترتيبهــا بحســب األولويــة

.التــي تكتســي أهميــة كبــرى لعملنــا والمتعامليــن معنــا

 وبعــد اإلســتماع الــى آراء أصحــاب. المتعلــق بالمســؤولية اإلجتماعيــة26000
 هدفـ ًـا نتــج عنهــا14  وضعنــا بحســب األولويــة،المصالــح وتحليــل احتياجاتهــم

اســتراتيجية جديــدة للتنميــة المســتدامة تتضمــن رؤيــة جديــدة ورســالة جديــدة
ً والتزامـ ًـا جديـ
.ـدا
ينضــوي كل مــن هــذه األهــداف علــى مواضيــع أساســية يتناولهــا هــذا التقريــر
وتشــمل برامــج ومقاربــات اداريــة ونشــاطات وآليــات عمــل وأهدافـ ًـا ومؤشــرات
أداء أساســية تتــم معالجتهــا فــي الريجــي مــن قبــل المديريــات والمصالــح

.المعنيــة

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

1

إشراك أصحاب المصالح

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT

Identifying International trends and
challenges in the Tobacco World

Stakeholders Expectations (surveys)

ISO المبادئ والقضايا المتعلقة بالمعيار الدولي
26000

Sustainable development drivers
related to Tobacco processing
محركات التنمية المستدامة المتعلقة
بصناعة التبغ

Gap analysis
تحليل الثغرات
Implementing Sustainable Agriculture Practices
تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة

 مكافحة التجارة غير المشروعة- Combating Illicit Trade

 مكافحة عمالة األطفال- Fighting Child Labor

 خلق فرص عمل- Creating Jobs
Pre-emption of future Regulation
العمل على قوانين مستقبلية

Ensuring Consistency of Product
الحرص على جودة المنتجات

أصحاب المصالح

THE STAKEHOLDERS

Principles and Issues of the
international standard ISO 26000

Our ambition to push our sustainability plan forward relies
not only on our development and commercialization of
new products, but also on the support of our stakeholders.
Gaining their trust is highly significant to us and engaging with
them on an ongoing basis is key to our strategic approach
to sustainability.
Aligned with the Accountability’s Stakeholder Engagement
Standard: AA1000, Stakeholders engagement is reflected
into the 4th strategic goal of our strategy which ensures the
engagement of a diverse array of stakeholders regardless
of their size or economic status. Listening to them helps us
better understand their views and prioritize their needs and
respond to their concerns.
At the Regie, we recognize that raising sustainable
development awareness among our stakeholders and
promoting sustainable development in the value chain would
bring us valuable input and help us continually improve our
ways of working.

ً
قدمــا ال يرتكــز فقــط علــى
طموحنــا بدفــع خطتنــا للتنميــة المســتدامة
ً
أيضــا علــى دعــم المســاهمين فــي
تطويرنــا وتســويقنا لمنتجاتنــا إنمــا

 كســب ثقتهــم بالــغ األهميــة بالنســبة إلينــا وإشــراكهم فــي.أعمالنــا
أعمالنــا بشــكل دائــم أساســي لمقاربتنــا اإلســتراتيجية فــي مجــال التنميــة

.المســتدامة

مقاربتنا لإلستدامة

)توقعات أصحاب المصالح (دراسات

REGIE BRINGS PEOPLE TOGETHER:

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

تحديد التوجهات والتحديات العالمية
في عالم التبغ

1

ً تماشـ
 ينــدرج إشــراك اصحــاب المصالــح،AA1000 ـيا مــع المعيــار الدولــي

فــي الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع مــن اســتراتيجيتنا الــذي يضمــن إشــراك
مجموعــة واســعة مــن المتعامليــن معنــا بغــض النظــر عــن حجمهــم أو
 وإن اإلصغــاء إليهــم يســاعدنا فــي فهــم وجهــة.وضعهــم اإلقتصــادي

.نظرهــم وترتيــب حاجاتهــم بحســب األولويــة واإلجابــة علــى مخاوفهــم

نحــن فــي الريجــي نــدرك أن نشــر الوعــي لــدى المتعامليــن معنــا حــول
التنميــة المســتدامة وتعزيــز هــذه اإلســتدامة فــي سلســلة القيــم ســيعود
.بالفائــدة علــى أعمالنــا ويســاعدنا علــى تحســين طــرق عملنــا باســتمرار

 زيادة األسعار والضرائب- Increasing price and tax

Developing Employee Skills
تعزيز مهارات الموظفين

 البحث والتطوير- Research and Development

Reducing Energy Consumption
خفض استهالك الطاقة

 التأثير على الموردين- Influencing Suppliers
 تعزيز الشراكة- Increasing Partnership

Increasing Customer Satisfaction
زيادة رضى الزبائن

Employees
موظفون

 توليد الثروات- Generating Wealth

Participating in Economical Development
المساهمة في التنمية اإلقتصادية

Community Relation
العالقة مع المجتمع

Contributing to Local Education
المساهمة في التعليم المحلي

Tobacco Companies
شركات التبغ

Consultants
مستشارون

Fighting second hand smoke
مكافحة التدخين السلبي

Reducing Poor Quality Cost
خفض كلفة الجودة الرديئة

Farmer perception and satisfaction
الحرص على رضى المزارعين

Maintaining Sustainable Leaf Supply
المحافظة على التوريد المستدام للتبغ الورق

 إدارة المياه- Water management

 إدارة النفايات- Managing Wastes

Ministries and
Governmental Bodies
وزارات وادارات عامة

Providing awareness about social responsibility
نشر الوعي حول المسؤولية اإلجتماعية

 توفير بيئة عمل محفزة- Creating a Rewarding Place

Farmers
مزارعون

Regie
الريجي

 دعم البلديات- Supporting municipalities

Integrated Sustainable Strategy
إستراتيجية إستدامة متكاملة

• Mission - رسالة
• Vision - رؤية

• Commitment - إلتزام
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Action Plan
خطة عمل

Suppliers
موردون
ّ

Municipalities
بلديات

Smokers and Non-Smokers
مدخنون وغير مدخنين

Wholesalers
رؤساء بيع

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

تفاعل الريجي مع أصحاب المصالح

REGIE AND STAKEHOLDERS
INTERACTIONS

Those who have high influence low engagement should be
kept satisfied. The others who have low influence and high
engagement, should be communicated. Whereas those who
do not have influence nor engagement should be only kept
informed.

 والذيــن،عــال نتواصــل معهــم عــن كثــب
فالذيــن يتمتعــون بتأثيــر وإشــراك
ٍ

 األمــر الــذي يســاعدنا فــي التفاعــل معهــم بشــكل،همــا التأثيــر واإلشــراك
.أفضــل

CONSULTANTS
مستشارون

FARMERS
مزارعون

TOBACCO COMPANIES
شركات تبغ

 أمــا الذيــن،عــال وإشــراك منخفــض نحافــظ علــى رضاهــم
يتمتعــون بتأثيــر
ٍ

يتمتعــون بتأثيــر منخفــض إنمــا بإشــراك مرتفــع فنقــوم بالتواصــل معهــم فــي
.حيــن أن مــن ال يتمتعــون بتأثيــر وال بإشــراك فنبقيهــم فقــط علــى اطــاع

REGIE AND STAKEHOLDER INTERACTIONS
تفاعل الريجي مع أصحاب المصالح

MINISTRIES AND
GOVERNMENTAL BODIES
وزارات وجهات حكومية

SMOKERS AND
NON SMOKERS
مدخنون وغير مدخنين

MUNICIPALITIES
بلديات

WHOLESALERS
رؤساء بيع
EMPLOYEES
موظفون

مقاربتنا لإلستدامة

ً نحــن فــي الريجــي نحــدد المســاهمين فــي أعمالنــا اسـ
:ـتنادا إلــى عامليــن اثنيــن

:أصحاب المصالح الرئيسيون في أعمال الريجي هم

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

At the Regie, we identify our stakeholders based on two
factors: influence and engagement, and this help us better
interact with them. Stakeholders who have high influence
and engagement should be managed closely.

Regie's main stakeholders are the following:

SUPPLIERS
موردون

SOCIETY AND ENVIRONMENT
المجتمع والبيئة

EXPECTATIONS

توقعات

INTERESTS
مصالح
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REGIE
الريجي

IMPACTS

تأثير

IMPACTS
تأثير

STAKEHOLDERS
أصحاب المصالح

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

تحديد وإشراك أصحاب المصالح

STAKEHOLDER IDENTIFICATION AND
ENGAGEMENT PROCESS

ً
ـتنادا إلــى مجموعــة مــن األســئلة المفتوحــة وعالمــات توضــع لمحــركات اإلســتدامة
ُوضعــت دراســة تتنــاول كل فئــة مــن أصحــاب المصالــح اسـ
ُ
رســل بطريقــة الكترونيــة والبعــض اآلخــر يدويــاً.
المحتملــة فــي قطــاع التبــغ فــي لبنــان .بعــض مــن هــذه اإلســتبيانات أ ِ
ً
تقريبا.
تمت إعادة تقييم حاجات أصحاب المصالح وقد تبين ارتفاع نسبة اإلشراك من  5%الى 10%

The needs of the stakeholders have been reassessed taking into consideration, increasing the number of stakeholders
engaged in this study from 5% to approximately 10%.
2781 stakeholders have been contacted in 2017 from different categories compared to 1500 stakeholders in 2015.

مقاربتنا لإلستدامة

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

ً
ً
مقارنة مع  1500في العام .2015
شخصا من هؤالء من مختلف الفئات في العام 2017
فقد تم التواصل مع 2781

A survey has been prepared tackling each of stakeholders’ categories. This survey was based on open-ended questions
and grading the potential sustainable drivers of the Tobacco industry in Lebanon. Part of the surveys were electronic,
others were diffused manually.

تحديد أصحاب المصالح

تحديد أصحاب المصالح
األساسيين وترتيبهم بحسب األولوية
تحديد القضايا المرتبطة
بمختلف فئات أصحاب المصالح

إشراك أصحاب المصالح :من،
بأي وتيرة ،ماذا

ترتيب القضايا بحسب األولوية
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4

جودة المنتجات

ان التطبيــق الجـ ّـدي لنظــام إدارة الجــودة أمــر أساســي بالنســبة إلينــا لكــي

نضمــن تطابــق منتجاتنــا مــع اعلــى مواصفــات الجــودة.

5

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

4

إدارة الموظفين

PRODUCT CONSISTENCY

MANAGING OUR EMPLOYEES

موظفونــا هــم فــي صلــب التزامنــا وألنهــم ويشــكلون حجــر األســاس

ونحــن اليــوم فــي الريجــي ،نســتثمر فــي التكنولوجيــا الجديــدة وال نألــو
جهـ ً
ـدا لمســاعدة موظفينــا فــي تعزيــز فعاليتهــم وأدائهــم علــى الصعيديــن

At the Regie, we are investing in new management approach
and putting forward our best efforts to help employees
increase their efficiency, effectiveness and performance at
both individual and organizational levels through training,
learning and development.

أن التكنولوجيــا تتقــدم بخطــى متســارعة وأن البيئــة التــي نعيــش فيهــا
ً
أيضــا وأن احتياجــات المتعامليــن معنــا الــي ازديــاد ،األمــر الــذي
تتبــدل
يدفــع أي مؤسســة ومنهــا نحــن الــى اإلبتــكار وتقديــم األفضــل .وهــذه
التغيــرات تتطلــب منــا اإلســتثمار بموظفينــا وبنــاء قدراتهــم لرفــع مســتوى
اإلحترافيــة لديهــم.

الشــخصي والمهنــي مــن خــال التدريــب والتعلــم والتطويــر.

4

 2المحركات األربعة عشر

Implementing a rigorous Quality Management System is
fundamental for us to ensure quality and consistency and
make sure that quality characteristics of products are met.

Our employees are at the heart of our commitment.
They form a cornerstone for our continuity and we highly
believe in the importance of developing their performance. We
acknowledge that Technology is advancing at a quick pace,
environment is changing and the needs of stakeholders are
increasing, which put pressure and drive every organization,
including us, to innovate and differentiate its products. These
changes require investing in our employees and building their
capacities.

الســتمراريتنا ،لــذا نؤمــن بأهميــة تطويــر مهاراتهــم وأدائهــم .نحــن نــدرك

مقاربتنا لإلستدامة
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مــن أجــل توفيــر مســتقبل مســتدام ألعمالنــا ،حددنــا  14نقطــة تركيــز لهــا
عالقــة مباشــرة بنشــاطاتنا ومجتمعنــا والمســاهمين فــي أعمالنــا ويمكــن
ً
تغييــرا فــي الســنوات المقبلــة علــى المســتوى اإلقتصــادي
أن تحــدث
واإلجتماعــي والبيئــي.

5

المحــركات التــي تتمحــور حولهــا اســتراتيجيتنا والتــي ســنبذل كل جهــد
لتطبيقهــا خــال العامــي  2017و 2018هــي التاليــة:

1

نشر الوعي حول التجارة غير المشروعة
ّ
حــل هــذا الموضــوع فــي أعلــى ســلم أولويــات المســائل التــي تحتــاج إلــى
ً
متوقعــا لمــا يعانيــه قطــاع التبــغ مــن تهريــب وتزويــر
معالجــة ،وكان ذلــك

وتجــارة غيــر مشــروعة تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى أربــاح الريجــي وإيــرادات خزينــة الدولــة.

2

الزراعة المستدامة

RAISING AWARENESS
ON ILLICIT TRADE

SUSTAINABLE AGRICULTURE

إال ان الســؤال الــذي قــد يطــرح نفســه هــو مــاذا لــو لــم تتوفــر اإلســتدامة

مكافحة عمالة األطفال
ترتفــع نســبة عمالــة األطفــال فــي المناطــق الزراعيــة ،وبالتالــي تعتبــر هــذه
القضيــة مــن أبــرز التحديــات اإلجتماعيــة التــي نواجههــا اليــوم .تقــوم الريجــي

بتنظيــم حمــات توعيــة حــول مكافحــة عمالــة األطفــال للحــد مــن هــذه

الظاهــرة قــدر اإلمــكان.

1

This issue ranked first in the priority issues that we need to
address, and it was expected as tobacco business in Lebanon
is suffering from illicit trade and counterfeit which negatively
affects the Regie’s profits and the State’s revenues.

Yet the main question that might be raised, what if the
agriculture of tobacco is not sustained? Will our business
be affected? The answer is yes. Implementing international
practices as the Global GAP, will ensure a sustainable
agriculture.

الجيــدة  Global Gapســتقودنا بالطبــع الــى تأميــن إســتدامة زراعــة التبــغ.
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The drivers that our strategy is structured around and that we
invested every effort to implement during 2017 and 2018 are:

عملنــا قائــم علــى مبــدأ المقايضــة مــع شــركات التبــغ األجنبيــة .نحــن ندعــم

لزراعــة التبــغ؟ هــل ســيتأثر عملنــا؟ بالطبــع نعــم .فتنفيــذ ممارســات الزراعــة

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

To ensure a sustainable future for our business, we’ve
identified fourteen focus areas that are most relevant to
our activities, community and stakeholders and that we
believe will impact change in the coming years at three
main levels: economic, social and environmental.

Our business is based on trade-off with foreign tobacco
companies. We support our farmers by buying their crops
at a subsidized price and we export their leaf production in
return of brand cigarettes.

ونصــدر انتاجهــم مــن التبــغ
مزارعينــا بشــراء محاصيلهــم بأســعار مدعومــة
ّ
الــورق مقابــل ســجائر مــن عالمــات تجاريــة عالميــة.

3

THE 14 DRIVERS

2

FIGHTING CHILD LABOR
Child labor increases in agricultural areas and this issue is
considered one of the main social challenges that we face
today. Regie organizes awareness campaigns to combat
child labor and decrease this phenomenon.
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مقاربتنا لإلستدامة
10

تخفيض كلفة الجودة الرديئة

هــذا األمــر يتطلــب حــل المشــاكل المزمنــة .والمعلــوم بشــكل عــام أن
هنــاك نوعــان مــن المشــاكل فــي أي مؤسســة :العرضيــة والمزمنــة.

والمشــاكل العرضيــة هــي تلــك التــي تطــرأ خــال العمــل وتتكــرر فــي حيــن

أن المزمــن منهــا هــو عندمــا تعتــاد المؤسســة علــى حصــول بعــض أنــواع
الخلــل والعيــوب وتعتبرهــا مــن المســلمات فتتقبــل حصــول نســبة معينــة

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

مــن األخطــاء .هــذه المشــاكل المعروفــة بالمشــاكل المزمنــة ليــس مــن
الســهل دائمـ ًـا تحديدهــا كمــا هــي الحــال مــع المشــاكل العرضيــة ،إال ان

مقاربتنا لإلستدامة

التخلــص منهــا اشــارة علــى تحســن فــي الجــودة.

11

الحفاظ على استدامة ورق التبغ

ورق التبــغ هــو فــي صلــب منتجاتنــا وبالتالــي فــإن الحــرص علــى تأميــن

اســتدامة زراعتــه علــى المــدى الطويــل أساســي بالنســبة إلينــا.

12

إدارة النفايات

هــي جــزء مــن الركيــزة البيئيــة ،وتقــع علــى الريجــي مســؤولية مباشــرة

وغيــر مباشــرة فــي مســألة إدارة النفايــات .فالمســؤولية المباشــرة هــي
نتيجــة الكميــة الكبيــرة مــن النفايــات الناتجــة عــن العمليــات الداخليــة مثــل
التصنيــع؛ أمــا المســؤولية غيــر المباشــرة فتتمثــل بمخلفــات الســجائر مــن

الفالتــر والمخلفــات الزراعيــة.

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

10 REDUCING POOR QUALITY COST

6

In general, there are two kinds of problems in any institution :
sporadic problems and chronic problems. Sporadic
problems are those that repetitively occur during process.
Chronic problems on the other hand are referred to when
companies get accustomed to the existence of some failures
and defects and take it for granted that a certain number of
errors must always be tolerated. These failures and defects
are defined as chronic problems. It is not always easy to
identify chronic problems as it is the case with sporadic
ones, but their elimination is a genuine quality improvement.

خفض استهالك الطاقة
ادارة الطاقــة هــي عمليــة مراقبــة وضبــط الطاقــة والحفــاظ عليهــا .وأهميــة
توفيــر الطاقــة نابــع بمعظمــه مــن الحاجــة العالميــة المتزايــدة إلــى توفيرهــا،

ومــن شــأن ذلــك أن يؤثــر فــي أســعارها وانبعاثاتهــا والتشــريعات المتعلقــة بهــا.

تطبيــق المعيــار الدولــي إلدارة الطاقــة  ISO 50001يؤمــن الدرايــة واألدوات
يؤمــن قيمــة مضافــة
الضروريــة لترشــيد اســتهالك الطاقــة فــي الريجــي .كمــا ّ

للمؤسســات الراغبــة فــي تحســين كفاءتهــا فــي ادارة الطاقــة وخفــض انبعاثــات
الكربــون.

13

ً
جــدا فــي إدارة أي أعمــال تجاريــة .والســؤال
رأس المــال البشــري مهــم

الرئيســي الــذي بــات ُيطــرح هنــا لــم يعــد “مــا هــو رأس المــال البشــري؟”،

بــل بــات “كيــف نديــر رأس المــال هــذا؟” فعقــب المنتــدى اإلقتصــادي

العالمــي ،بتنــا نعيــش فــي بيئــة مليئــة بالتهديــدات التــي تطــال جميــع
فئــات رؤوس األمــوال:

اإلنســانية والفكريــة واإلجتماعيــة والطبيعيــة والتصنيعيــة والماليــة .بعض
ً
ســيما
جــدا ال
هــذه التهديــدات كامــن ويتــم تصنيفهــا علــى أنهــا خطيــرة
ّ
تلــك التــي ترتبــط بالرأســمال البشــري مثــل التمييــز ،انعــدام الشــفافية،

البطالــة ،ســوء معاملــة العمــال ،عــدم احتــرام المعاهــدات المتفــق عليهــا

بيــن الــدول والتــي نشــرتها منظمــات العمــل الدوليــة.

هــذه األنــواع مــن المخاطــر أجبــرت الريجــي علــى أن تكــون ممارســات
ً
اســتراتيجية بهــدف ربطهــا برؤيــة المؤسســة
مواردهــا البشــرية أكثــر
ورســالتها وأهدافهــا.

LEAF SUPPLY

Tobacco leaf remains at the core of our products, so ensuring
we have a secure and sustainable agricultural supply chain
for the long term is crucial.

12 WASTE MANAGEMENT

7

It is part of the environmental pillar, Regie has a direct and
indirect responsibility towards waste management. Our direct
responsibility is the result of the considerable quantity of
waste deriving from our internal process and manufacturing,
while our indirect responsibility is represented by agriculture
and cigarette filters' waste.

زيادة مستوى رضا العمالء
ارتفــاع رضــا العمــاء هــو نتيجــة تطبيــق نظــام إدارة الجــودة فــي الريجــي.

والجــودة هــي قــدرة مجموعــة خصائــص منتــج أو نظــام أو إجــراء معيــن علــى

تلبيــة متطلبــات الزبائــن أو غيرهــم مــن األطــراف المعنييــن .وزيــادة هــذا الرضــا

يضمــن اســتمرارية المنتــج بالجــودة ذاتهــا والحـ ّـد مــن كلفــة الجــودة الرديئــة.
وأحــد األســاليب الرئيســية التــي نعتمدهــا لزيــادة رضــا عمالئنــا هــي تطبيــق
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INCREASING CUSTOMER
SATISFACTION

7

It is the output of implementing a quality management
system at the Regie. Quality is seen as the ability of a set of
inherent characteristics of a product, system or process to
fulfill requirements of customers and other interested parties.
Increasing customer satisfaction ensures consistency of
product and reduces the poor quality cost. One of our main
tools is to implement the international standard
ISO 9001:2015.

13 CREATING REWARDING PLACE
Human capital is very critical in managing any business. The
main question raised is not anymore “What your human capital
is?” But “How are we managing this capital?” Following the
world economic forum we are living in an environment full of
threats, targeting all capitals categories’:
Human, intellectual, social, natural, manufacture and financial.
Some of these threats are latent and are categorized as very
dangerous especially those who are related to human capital
as discrimination, lack of transparency, unemployment,
labor abuse, non-respect of conventions agreed between
countries published by international labor organizations.
These kinds of risks obliged Regie to shift their human
resources best practices to be more strategic in order to link
it with organization vision, mission and objectives.

8

المساهمة في التنمية اإلقتصادية
نحــن نفتخــر بإســهامنا بتنميــة اإلقتصــاد الوطنــي مــن خــال زيادتنــا إليــرادات
الدولــة وعــن طريــق تحســين عيــش المزارعيــن وزيــادة رفــاه المجتمعــات التــي

يعيشــون ويعملــون فيهــا.

9

المساهمة في التعليم المحلي
ـزءا أساسـ ً
تمكيــن المجتمــع يشــكل جـ ً
ـيا مــن التزامنــا فهدفنا هو بناء اســتراتيجية
مســتدامة قــادرة علــى خلــق قيم مشــتركة تســاعد المجتمــع وترتقي به.

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

When it comes to energy saving, energy management is the
process of monitoring, controlling, and conserving energy.
Much of the importance of energy saving stems from the
global need to save energy - this global need affects energy
prices, emissions targets, and legislation. The ISO 50001
energy management system provides the essential knowhow and solution for reducing energy consumptions within
Regie. It brings real value added to organizations interested
and willing to manage and improve their energy performance
and reduce their emissions.

11 MAINTAINING SUSTAINABILITY OF

معيــار الجــودة الدولــي .ISO 9001:2015

ّ
محفزة
تأمين بيئة

REDUCING ENERGY CONSUMPTION

6

PARTICIPATING IN ECONOMIC
DEVELOPMENT

8

We take pride in participating in the country’s economic
development by increasing the State’s revenues and creating
more prosperous livelihoods for farmers who supply our
tobacco leaf and for the community they live and work in.

PARTICIPATING IN LOCAL
EDUCATION
It is part of our commitment to empower the community. Our
aim is to build and implement sustainable strategy able to
create shared value that helps the society.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018

28

9

مقاربتنا لإلستدامة

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

14 SUPPORTING MUNICIPALITIES
Regie needs a successful community in order to provide
critical public assets and a supportive environment.
The community needs successful Tobacco businesses to
provide jobs and wealth creation opportunities for its citizens.
This interdependence creates a win win strategy that both
need it to survive.

 وفــي المقابــل يحتــاج.لتؤمــن بيئــة داعمــة
تحتــاج الريجــي إلــى مجتمــع ناجــح
ّ

.المجتمــع إلــى شــركات تبــغ ناجحــة لتوفيــر وظائــف وخلــق فــرص لمواطنيهــا
ّ ومــن شــأن هــذا الترابــط أن
 حيــث،يولــد اســتراتيجية مفيــدة لجميــع األطــراف

ّ أن الـ
.ـكل يحتاجهــا لإلســتمرار

، وأجــور،تســاهم أعمــال الريجــي فــي المجتمــع عبــر تأميــن فــرص عمــل

 حيــث تصبــح األعمــال التجاريــة ذات. وضرائــب، وإســتثمارات،وعمليــات شــراء

.منفعــة إجتماعيــة

14

THE PYRAMID OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PRIORITIES
The Pyramid illustrates the priorities of the
Sustainable Plan that will be implemented by
the Regie during the next ten years. These
priorities will target the environment, the
economy and the community; respond to
the needs of the Regie’s stakeholders
and serve the development of the local
community.

أولويات التنمية المستدامة
هرم
ّ
أولويــات خطــة التنميــة المســتدامة
يحــدد الهــرم
ّ

ّ
الســنوات
التــي ســتطبقها ادارة الحصــر خــال
البييــة واإلقتصــاد
العشــر المقبلــة والتــي تطــال
ٔ

FIGHTING TRADE

والمجتمــع وتراعــي حاجــات المســاهمين

(Development of anti-smuggling policy)
مكافحة التجارة غير المشروعة
()وضع سياسة لمكافحة التهريب

.وتخــدم تطــور المجتمــع المحلــي

مقاربتنا لإلستدامة

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

Regie business contributes to society by providing job
opportunities, wages, purchases, investments, and taxes.
And thus, transforming business to a social benefit.

دعم البلديات

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE
AGRICULTURE

(Application of Good Agricultural
Practices, Raising farmers’ awareness)
تطبيق الزراعة المستدامة
( زيادة وعي المزارعين،)تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة

FIGHTING CHILD LABOR

(Drafting a human rights policy,
supporting the education of farmers’ children)
مكافحة عمالة األطفال

( دعم تعليم أبناء المزارعين،)صياغة سياسة حقوق اإلنسان

CREATING A PRODUCTIVE WORK ENVIRONMENT
(Applying the Professional health and security system)
خلق بيئة عمل منتجة
()تطبيق نظام الصحة والسالمة المهنية

IMPROVING PRIDUCT QUALITY

(ISO implementation, evaluation of suppliers
and equipment efficiency, implementation of quality industry practices)
تحسين جودة المنتجات
) تنفيذ ممارسات الجودة الصناعية، تقييم الموردين وفعالية المعدات،ISO (تطبيق

DEVELOPING EMPLOYEES' SKILLS
(Training)
تطوير مهارات الموظفين
()تدريب وبناء قدرات

REDUCING ENERGY CONSUMPTION

(water management, environment management system)
خفض استهالك الطاقة
( نظام إدارة البيئة،)إدارة المياه

CONTRIBUTION IN ECONOMIC DEVELOPMENT
(Treasury revenues)
المساهمة في التنمية اإلقتصادية
()دعم الخزينة

WASTE MANAGEMENT
إدارة النفايات

SUPPORTING MUNICIPALITIES

30

(Development Projects)
دعم البلديات
()مشاريع تنموية
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C

SUSTAINABILITY JOURNEY

مسيرة اإلستدامة

2015

2016

• Assessing Regie current business situation.

• Conducting Risk assessment.

• Identifying the processes, procedures at REGIE.
• Writing what REGIE do.

• Proposing a sustainable development strategy.

• Executing the third party external audit.

• Launching the sustainable development strategy for
the coming 10 years.

• Building capacity on quality system and internal audit.
• Regie got granted the ISO 9001:2015 certificate.

2018

2017

• Improving labs quality.

• Publishing the first sustainable development report.
• Increasing stakeholders engagement from 5% to

• Issuing the human rights policy.

• Holding the 1 national conference about fighting
st

illicit trade (1 priority in the pyramid of sustainable
st

development).

10%.

• Re-verification of drivers priority (Materiality
Assessment).

.• تقييم المخاطر

.• تقييم الوضع الحالي للريجي وتحديد أصحاب المصالح

.• تحديد آليات العمل واإلجراءات في الريجي

• ترتيب أصحاب المصالح بحسب األولوية والتخطيط إلشراكهم في
.العمل

.• صياغة ما تقوم به الريجي

.• إشراك أصحاب المصالح في تحديد محركات اإلستدامة

.• بناء القدرات حول نظام الجودة والتدقيق الداخلي
.• تنفيذ التدقيق الخارجي من قبل طرف ثالث
.ISO 9001:2015 • حصول الريجي على شهادة الجودة

.• اقتراح استراتيجية للتنمية المستدامة
.• إطالق استراتيجية التنمية المستدامة للسنوات العشرة القادمة

2017

2018

.• إصدار التقرير األول للتنمية المستدامة

.• تحسين جودة المختبرات

.10%  إلى5% • تعزيز إشراك أصحاب المصالح من

.• إصدار سياسة حقوق اإلنسان

.)• إعادة التحقق من أولوية األهداف (تقييم األهمية النسبية

• عقد المؤتمر الوطني األول حول مكافحة التهريب (األولوية األولى من

.• اجراء تدقيق المراقبة األول من قبل طرف ثالث

• 1st third party surveillance audit.

• 2 third party surveillance audit.
nd

.)هرم التنمية المستدامة

.• اجراء تدقيق المراقبة الثاني من قبل أطراف ثالتين
.• متابعة المشاريع التنموية للبلديات

• Community development continuity.

.• تمكين المواهب

• Talents empowerment.

.• مكافحة عمالة األطفال

• Fighting child labor.

2026
Implementation of Regie strategy.
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• Engaging stakeholders in identifying sustainable
drivers.

2015
OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

• Prioritizing stakeholders and planning to engage them.

2016

ج

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018

2026
.تنفيذ استراتيجية الريجي
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عملنا وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
تتماشــى اســتراتيجيتنا مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،وقــد اعتمدنــا مقاربــات مــن شــأنها مســاعدتنا فــي تحقيقهــا .حيــث تــم مقاربــة
نشــاطاتنا فــي الريجــي مــع أهــداف األمــم المتحــدة الســبعة عشــر للتنميــة المســتدامة بحســب األولويــة التــي يمكننــا التأثيــر فيهــا.
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)OUR WORK AND THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG

ً
هدفا للتنمية المستدامة هي:
في العام  ،2015أطلقت منظمة األمم المتحدة 17

الهدف  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في
كل مكان.

الهدف  :2القضاء على الجوع وتوفير األمن
المحسنة وتعزيز الزراعة
الغذائي والتغذية
ّ
المستدامة.

الهدف  :11جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة.

الهدف  :3ضمان تمتّ ع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.

الهدف  :12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج
مستدامة.

الهدف  :4ضمان التعليم الجيد المنصف
ّ
التعلم مدى
والشامل للجميع وتعزيز فرص
الحياة للجميع.

الهدف  :13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ
وآثاره.

الهدف  :5تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين كل النساء والفتيات.

الهدف  :14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة.

الهدف  :6ضمان تـوافر الميـاه وخدمات الصـرف
الصـحي للجميـع وإدارتها إدارة مستدامة.

الهدف  :15حمايــة الــنظم اإليكولوجيــة البريــة
وترميمها وتعزيز اسـتخدامها على نحو مستدام ،وإدارة
الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر.

الهدف  :7ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة
والمستدامة.

الهدف  :16التشجيع على إقامـة مجتمعات
مسالمة ال يهمش فيهـا أحد من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى
العدالة.

الهدف  :8تعزيز النمو اإلقتصادي المطرد
والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع.

الهدف  :17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة
العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام،

وتشجيع اإلبتكار.
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Our sustainability strategy is aligned with the objectives of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), and we
have adopted approaches to help us achieve them. We mapped the activities of our tobacco business against the 17 SDGs
and prioritized our work where we can have the greatest impact.
IN 2015 the 17 sustainable development goals (SDG) were launched by the united nations. These are the goals:

الهدف  :10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان
وفيما بينها.

الهدف  :9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،

OUR WORK AND THE UN SUSTAINABLE
)DEVELOPMENT GOALS (SDG

Goal 10: Reduce inequality within and
among countries.

Goal 1: End poverty in all its forms
everywhere.

Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient
and sustainable.

Goal 2: Zero Hunger.

Goal 12: Ensure sustainable consumption
and production patterns.

Goal 13: Take urgent action to combat
climate change and its impacts.

Goal 3: Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages.

Goal 4: Quality Education.

Goal 14: Conserve and sustainably use the
oceans, seas and marine resources.

Goal 5: Achieve gender equality and
empower all women and girls.

Goal 15: Sustainably manage forests,
combat desertification, halt and reverse land
degradation, halt biodiversity loss.

Goal 6: Ensure access to water and
sanitation for all.

Goal 16: Promote just, peaceful and
inclusive societies.

Goal 17: Revitalize the global partnership for
sustainable development.

Goal 7: Ensure access to affordable,
reliable, sustainable and modern energy.

Goal 8: Promote inclusive and sustainable
economic growth, employment and decent
work for all.
Goal 9: Build resilient infrastructure,
promote sustainable industrialization and
foster innovation.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018
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A REGIE INITIATIVES AND THE SDGs
Topics Implemented
during 2017/2018

Driver

Major Activity

Future Goals

COMBATING ILLICIT
TRADE

Tackling Illicit
Tobacco Trade

Organizing the First National Conference in
Lebanon against Illegal Trade entitled “Towards
a National Plan for the Protection of the National
Economy” held on the 28th of March 2018.

Raising awareness about
the impact of illicit trading
on the national economy.

The conference gathered around 600 participants,
including international experts, arab delegations,
general directors, Lebanese ministerial and
security officials, and representatives of legislative
and judicial authorities; an unprecedented
initiative to protect the national economy and
treasury revenues, especially that Regie provides
the national treasury with the fifth largest revenue.
Conducting awareness sessions for farmers,
reflecting the need to progressively eliminate
child labor and other labor abuse where they
are found and to ensure safe and fair working
conditions in all farms.
Conducting 8 awareness sessions on child
labor for more than 250 participants.

Expanding activities
to reach all districts in
Lebanon.

PARTICIPATING IN
LOCAL EDUCATION

Human Rights

Contributing with an amount of USD100,000/
year to subsidize the education of the children of
tobacco growers, in collaboration with PMI (Philip
Morris International) Lebanon. In addition, Regie
grants financial aid to these children.

Organizing training
sessions about Women
Empowerment targeting
the daughters of tobacco
farmers.

CONSISTENCY OF
PRODUCT: Implementing
Quality Management
System

Governance

-Extending the Scope of ISO 9001:2015 to
reach new departments in Regie.
-Reviewing and evaluating the governance
processes of the organization and reporting it
annually in the Management Review Report.
-Auditing the Regie’s quality system quarterly
through internal audits.
-Conducting an external audit by a third party.
-Setting procedures for supply chain management.

Reducing Poor Quality
Cost through:

Engagement of stakeholders:
-The needs of the stakeholders have been reassessed. The percentage of stakeholders
engaged in this study increased from 5% (in
2016) to 10%. A survey has been prepared
tackling each of stakeholders’ categories. This
survey was based on open-ended questions
and aimed to grade the potential sustainable
drivers of the tobacco industry in Lebanon.

مبادرات الريجي وأهداف التنمية المستدامة

Human Rights
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FIGHTING CHILD
LABOR

-Reducing wastes in
production by installing a
central cigarettes ripping
unit that allows re-use
of almost 70 % of the
tobacco in the rejected
cigarettes and packs.
-Featuring devices for
appropriate waste
management for filters
attachment leftovers.
-Following up on the internal
development of the lab and
on testing mechanisms.
-Increasing the level of
automation for nonvalue stream activities by
preparing a full conceptual
system for end of line
packing that will help
increasing the traceability
and link up the production
with the future Enterprise
resource planning (ERP)
system via machine data
base link up.
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REGIE INITIATIVES AND THE SDGs
Major Activity

Future Goals

DEVELOPMENT OF
EMPLOYEES' SKILLS:
Training

Organizational
Training

Improving the skills of all levels of employees in
all departments by conducting training sessions
throughout the year held inside and outside
Lebanon.

Measuring the training
effectiveness.

PARTICIPATING
IN ECONOMICAL
DEVELOPMENT

Economic Growth

Increasing the Treasury Revenues.

Ensuring the functioning of
projects in the Lebanese
villages through consistent
monitoring based on Key
performance indicators or
KPIs.

CREATING REWARDING
PLACE

Human Rights

SUPPORTING MUNICIPALITIES:

Creating a more prosperous livelihoods for farmers
and for the community they live and work in.

Developing Human Rights Policy: Regie
adopted a human rights policy that reflects its
commitment toward eliminating discrimination.
-Establishing a Sustainable Development
Committee which main functions, among
others:
1.Suggesting sustainable development topics.

2.Raising awareness in departments about
procedures, policies and practices and
following up on the effectiveness of the
implementation.
-Assessing Regie suppliers’ commitment to
human rights and environmental principles.

SUSTAINABLE
AGRICULTURE

Good Agricultural
Practices

مبادرات الريجي وأهداف التنمية المستدامة

Driver

REGIE INITIATIVES AND THE SDGs

Topics Implemented
during 2017/2018

- Implementing an
Occupational Health
and Safety management
system ISO 45001: by
establishing and designing
systematic processes
based on international
standards and best
practices related to health
and safety that can be
used to support our
sustainability initiatives
in order to ensure that
workers are safe.

-Ensuring that work is contracted or subcontracted only to organizations that are
legally recognized or are otherwise able and
willing to provide decent working conditions
for their workers.

- Inserting requirement
related to commitment
to human rights and
environment protection
into the tenders and
contracts with our
suppliers.

-Buying tobacco crops from 25000 Tobacco
Farmers and controlling tobacco plantation:

- Improving the types of
plants grown.

-Conducting a number of activities with
farmers and on the ground in cooperation with
International tobacco companies:

- Using new methods for
fighting agricultural pests
or diseases.

-Correct use of CPAs (Crop Protection Agents),
need to eliminate the use of HHPs (Highly
Hazardous Pesticides) and TOX I pesticides,
working to end up eliminating the NTRMs (Non
Tobacco Related Materials) in the tobacco
bales, encouraging the adequate use of the
chemical fertilizers and the use of organic
fertilizers to preserve the land.

- Introducing machinery
across various preparation
and segregation stages.

-Conducting awareness sessions related to
good agriculture practices at farms level.
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REGIE INITIATIVES AND THE SDGs
Topics Implemented
during 2017/2018

Driver

Major Activity

Future Goals

REDUCE OF ENERGY
CONSUMPTION

Energy
Consumptiont

-Measuring, recording and reporting on Regie
significant sources of pollution.

-Changing the night lighting
in Regie Hadath to LED and
using solar panels.

-A fuel reduction of around 75% in the boilers
section resulted from the installation of DE
aerator in the steam boiler section.
-Reduction of energy consumption of around
38 kW.h by installing 1375 LED lamps in Regie
Hadat.
-Reduction of 10 kW.h in Regie Bikfaya resulted
from Installation of 500 LED lamps.
-Energy reduction of around 285 kW.h in Bikfaya
Factory due to the installation of a second
processing line.

-Installing DPF (DIESEL
PARTICULATE FILTER)
to the full power plant
in Hadath that houses 6
gensets totalizing 4 MW.
-Having a waste
management system in
place.

-Reduction in the emissions of the generator 80
KVA in Regie Batroun due to installation of Diesel
Particular Filter:
مبادرات الريجي وأهداف التنمية المستدامة

REGIE INITIATIVES AND THE SDGs

Emission CO “Carbon Monoxide” (g/kW.h):
(Reduction 90%).
Emission NMHC “Nonmethane Hydrocarbon”
(g/kW.h): (Reduction 50%).
Emission PM “Particulate Matter” (g/kW.h):
(Reduction 90%).
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مبادرات الريجي وأهداف التنمية المستدامة

العناوين المنفذة في عامي
2018 - 2017

الهدف

النشاط

األهداف المستقبلية

مكافحة التجارة غير
المشروعة

مكافحة تهريب
التبغ

تنظيــم المؤتمــر الوطنــي األول لمكافحــة التهريــب
فــي لبنــان تحــت عنــوان “نحــو خطــة وطنيــة لحمايــة
اإلقتصــاد اللبنانــي” فــي  28آذار .2018
اســتضاف المؤتمــر أكثــر مــن  600مشــارك،
باإلضافــة الــى ممثليــن عــن منظمــات دوليــة
وقيادييــن مــن كافــة المؤسســات األمنيــة
والعســكرية والقضائيــة واإلداريــة فــي لبنــان.
مبــادرة غيــر مســبوقة جــاءت لتعكــس أهميــة
التنســيق والتعــاون فــي مواضيــع مكافحــة التجــارة
غيــر المشــروعة وحمايــة اإلقتصــاد الوطنــي ،خاصــة
أن الريجــي تعتبــر خامــس مصــدر لدعــم الخزينــة
اللبنانيــة.

نشر التوعية حول تأثير التهريب
على اإلقتصاد الوطني.

مكافحة عمالة األطفال

حقوق اإلنسان

تنظيــم جلســات توعويــة للمزارعيــن حــول الحاجــة
للحــد مــن عمالــة األطفــال وغيرهــا مــن انتهــاكات
العمــل أينمــا وجــدت وتأميــن ظــروف عمــل آمنــة
وعادلــة فــي كافــة األراضــي الزراعيــة.

توسيع نطاق النشاطات
لتشمل كافة المحافظات
اللبنانية.
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تنظيــم  8جلســات توعيــة حــول عمالــة األطفــال
ً
مشــاركا.
ألكثــر مــن 250
المساهمة في التعليم
المحلي

حقوق اإلنسان

ً
ســنويا لدعــم
المســاهمة بمبلــغ  100,000د.أ.
تعليــم أبنــاء مزارعــي التبــغ بالتعــاون مــع PMI
( )Philip Morris Internationalلبنان باإلضافة
لمنح مساعدات مالية من اإلدارة.

تنظيم دورات تدريبية حول تمكين
المرأة تستهدف بنات مزارعي
التبغ.

جودة المنتجات :تطبيق
نظام إدارة الجودة

اإلدارة الرشيدة

توســيع نطــاق  ISO 9001:2015ليشــمل نشــاطات
ومديريــات جديــدة فــي الريجــي.

تخفيض كلفة الجودة الرديئة من
خالل:

تنمية مهارات الموظفين:
التدريب

تدريب مؤسساتي

مراجعــة وتقييــم إجــراءات اإلدارة الرشــيدة فــي
المؤسســة ورفــع التقاريــر بهــا بصــورة ســنوية فــي
تقريــر المراجعــة اإلداريــة.
 تدقيــق نظــام التدقيــق فــي الريجــي بصــورة فصليةمــن خــال عمليــات التدقيــق الداخلي
 إجراء تدقيق خارجي من قبل طرف ثالث وضع اجراءات إلدارة سلسلة التوريد.رفــع نســبة اشــراك اصحــاب المصالــح مــن 5%
(فــي العــام  )2016إلــى  :10%لقــد تمــت اعــادة
ً
اســتنادا إلــى
تقييــم حاجــات أصحــاب المصالــح
دراســة موجهــة لــكل فئــة مــن فئــات أصحــاب
المصالــح وتتنــاول أســئلة تســاعد فــي تحديــد أهداف
اإلســتدامة المحتملــة لقطــاع التبــغ فــي لبنــان.

المساهمة في التنمية
اإلقتصادية

43

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

 الحد من مخلفات التصنيع عبرتركيب وحدة تلف مركزية تتيح
إعادة استخدام حوالى 70%
من التبغ في السجائر التالفة .
 تأمين جهاز لمعالجة مخلفاتفالتر السجائر.

 متابعة التطوير الداخلي لقدراتالمختبر وآليات الفحص.

 رفع مستوى المكننة من خاللتحضير نظام تغليف يساعد في
زيادة نسبة التعقب والربط بين
اإلنتاج ونظام تخطيط الموارد
المستقبلي.

تعزيــز مهــارات الموظفيــن علــى اختــاف مســتوياتهم
واختصاصاتهــم مــن خــال دورات تدريبيــة علــى مــدار
الســنة فــي لبنــان والخــارج.

قياس مستوى فعالية التدريب.

زيــادة إيــرادات خزينة الدولةدعــم البلديــات :تحســين مســتوى عيــشالمزارعيــن والمجتمعــات المحليــة التــي يعيشــون
ويعملــون فيهــا.

ضمان حسن سير المشاريع في
القرى اللبنانية من خالل المتابعة
ً
استنادا إلى مؤشرات
الدائمة
األداء األساسية.
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مبادرات الريجي وأهداف التنمية المستدامة
العناوين المنفذة في عامي
2018 - 2017

الهدف

النشاط

األهداف المستقبلية

تأمين بيئة عمل محفزة

حقوق اإلنسان

وضــع سياســة حقــوق اإلنســان :اعتمــدت الريجــي
سياســة لحقــوق اإلنســان تترجــم التزامها بالمســاواة
والقضــاء علــى التمييــز.

 تطبيق نظام ادارة الصحةوالسالمة المهنية
 ISO 45001من خالل وضع
إجراءات منهجية تستند الى
المعايير الدولية والممارسات
الفضلى المتعلقة بالصحة
والسالمة لدعم مبادراتنا في
ً
وحرصا على
مجال اإلستدامة
سالمة عمالنا وموظفينا.

الزراعة المستدامة

ممارسات الزراعة
الجيدة

الحد من استهالك الطاقة

استهالك الطاقة

انشاء لجنة للتنمية المستدامة دورها:
اقتراح مواضيع ذات صلة بالتنمية المستدامة.نشــر الوعــي فــي المصالــح واإلدارات حــولاإلجــراءات والسياســات والممارســات ومتابعــة
فعاليــة تنفيذهــا.
تقييــم التــزام الريجــي بمبــادئ حقــوق اإلنســانوالمبــادئ البيئيــة.
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الحــرص علــى التعامــل مــع شــركات ومؤسســاتً
قانونيــا أو قــادرة علــى ومســتعدة
معتــرف بهــا
لتوفيــر ظــروف عمــل الئقــة لموظفيهــا.
 شــراء محاصيــل التبــغ مــن  25000مــزارع ومراقبــةعمليــة زراعــة التبــغ.
 اجــراء عــدد مــن النشــاطات الميدانية مــع المزارعينبالتعــاون مع شــركات التبــغ العالمية:

 حسن استخدام مواد حماية المحصول) - CPA Crop Protection Agentالمبيدات
الزراعيــة) والحاجــة إلــى إلغــاء اســتخدام المبيــدات
الشــديدة الخطــورة.
 التشــديد علــى ضــرورة الحــد مــن المــواد غيــرالتبغيــة وحســن اســتخدام األســمدة الكيميائيــة
ً
حفاظــا علــى
واســتخدام األســمدة العضويــة
التربــة.

 إدراج اإللتزام بحقوق اإلنسانوحماية البيئة في المناقصات
الموردين.
والعقود مع
ّ

 -تحسين أنواع الشتول

 استخدام طرق جديدةلمكافحة اآلفات الزراعية

 إدخال المكننة الى مختلفمراحل التحضير والفرز.

 دورات توعيــة للمزارعيــن حــول ممارســات الزراعــةالجيــدة.

 -قياس وتسجيل ابرز مصادر التلوث في الريجي.

 تخفيــض الوقــود بنســبة  75%فــي قســمالســخانات نتيجــة تركيــب جهــاز لنــزع الهــواء فــي
ســخان البخــار.
 خفــض اســتهالك الطاقــة بنســبة  38كيلــو واطنتيجــة تركيــب  1375لمبــة .LED
 خفــض اســتهالك الطاقــة بنســبة  10كيلــو واطفــي مصنــع الريجــي فــي بكفيــا نتيجــة تركيــب 500
لمبــة .LED

 تغيير اإلنارة الليلية في منشأةالريجي في الحدث واستبدالها
بال  LEDوتركيب ألواح طاقة
شمسية.

 تركيب فالتر ديزل في معملالكهرباء في الحدث الذي يضم
 6مولدات بقدرة  4ميغاواط.

 -تطبيق نظام الدارة النفايات.

 خفــض اســتهالك الطاقــة بنســبة  285كيلــو واطفــي مصنــع الريجــي فــي بكفيــا نتيجــة تركيــب خــط
ـان.
انتــاج ثـ ٍ

 خفــض اإلنبعاثــات مــن المولــد  KVA 80فــيمنشــأة الريجــي فــي البتــرون نتيجــة تركيــب فيلتــر
ديــزل خــاص:
انبعاثات الكربون “Carbon
( ”Monoxideخفض بنسبة )90%
انبعاثات Nonmethane” NMHC

( ”Hydrocarbonخفض بنسبة )50%
انبعاثات “Particulate Matter” PM
(خفض بنسبة )90%
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A
1

COMBATTING ILLICIT
TRADE

REGIE FIGHTING ILLICIT
TRADE

األثر اإلقتصادي واإلجتماعي
مكافحة التجارة غير
المشروعة

أ

 مكافحة الريجي للتهريب1

Fighting illicit trade is a top priority for us and a key component
of our sustainability strategy. Combatting smuggling and
counterfeit is within our best interest, that of our customers
and stakeholders, but also of our national treasury since this
crime has negative impact on the State’s revenues.

تشــكل مكافحــة التجــارة غيــر المشــروعة أولويــة األولويــات بالنســبة
ً
ً
 فمكافحــة.رئيســيا فــي اســتراتيجيتنا للتنميــة المســتدامة
وعنصــرا
إلينــا
التهريــب والتزويــر تخــدم مصلحتنــا ومصلحــة زبائننــا والمتعامليــن معنــا
وباألخــص مصلحــة خزينتنــا الوطنيــة إذ إن هــذا الجــرم لــه آثــار ســلبية جمــة
.علــى إيــرادات الدولــة

To safeguard the legitimate supply, sale and purchase of our
products, a wide array of measures are being implemented
at the Regie, including a traceability system, controls on
wholesalers and investment in training and education to
raise awareness on the issue.
We have also an anti-smuggling unit specialized in monitoring
the market, inspecting tobacco shops and warehouses and
confiscating counterfeited products. Our processes and
initiatives to combat illicit trade are continuously refined and
updated to help address this challenging issue.

 نقــوم بتنفيــذ مجموعــة،لحمايــة بيــع وشــراء منتجاتنــا بشــكل مشــروع
 وضوابــط علــى رؤســاء البيــع،تدابيــر مــن بينهــا نظــام تعقــب التهريــب
.واســتثمار فــي التدريــب لنشــر الوعــي حــول هــذا الموضــوع

The year 2018 featured our first national conference to
combat illicit trade in Lebanon. Gathered around the tittle
“Protect your Economy... Fight Illicit Trade”, more than 600
participants from more than 20 Arab and foreign countries,
as well as representatives of international organizations and
leaders from all security, military, judicial and administrative
institutions in Lebanon, came to reflect the importance of
coordination and cooperation in fighting illegal trade and
come out with a plan that protects the National Economy
from Illicit Trade.
The Illicit Trade Conference focused on the smuggling issue
based on statistical and legal facts, and discussed the most
effective practices used internationally to combat illicit
trade.

• All concerned parties (public authorities, international

organizations, security services, stakeholders and
employees), shared their expertise to implement the best
means to protect the Lebanese economy, highlighting the
urgency to adopt-effective mechanisms to combat illicit
trade in Lebanon and sharing suggestions about initiatives
towards implementing a reform agenda, and adopting
supportive and sustainable policies in the fight against illicit
trade.

46

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018

• The conference proposed an integrated plan to empower
the Lebanese legislation to aggressively confront illicit trade
and enhance coordination between different stakeholders.

The topics covered are as follows:
1-Frameworks, standards and best International
practices against smuggling.

2-Strengthen law enforcement and judicial
prosecution and develop coordination
mechanisms between security bodies.

3-Fight against smuggling between supply and

األثر اإلقتصادي واإلجتماعي
• اقتــرح المؤتمــر خطــة متكاملــة لتمكيــن التشــريعات اللبنانيــة فــي
مواجهــة التجــارة غيــر المشــروعة وتعزيــز التنســيق بيــن األطــراف

.المعنيــة

:تتلخص المواضيع التي تم تناولها باآلتي
 األطر والمعايير وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة-1
.التهريب
 تعزيز انفاذ القوانين والمالحقة القضائية وتطوير آليات-2
.التنسيق بين األجهزة األمنية
.الحد من العرض والطلب
 مكافحة التهريب بين-3
ّ

demand reduction.

ً
ً
مختصــا بمكافحــة التهريــب يعنــى بمراقبــة الســوق
فريقــا
كمــا أن لدينــا
ومداهمــة مســتودعات التبــغ ومصــادرة المنتجــات المهربــة والمــزورة
ونقــوم بانتظــام بتحديــث وتطويــر آليــات عملنــا ومبادراتنــا لمعالجــة هــذه
ً القضيــة التــي تشــكل لنــا تحديـ ًـا كبيـ
.ـرا
ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT
األثر اإلقتصادي واإلجتماعي

First National Conference to Combat Illicit
Trade in Lebanon

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT

المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غير المشروعة
في لبنان
 علــى تنظيــم الريجــي لمؤتمرهــا الوطنــي األول2018 شــهد العــام
 ُعقــد المؤتمــر بعنــوان “إقتصــادك إنــت.لمكافحــة التجــارة غيــر المشــروعة
20  مشــارك مــن أكثــر مــن600  كافــح التهريــب” وضــم أكثــر مــن...بتحمــي
 وممثليــن عــن منظمــات دوليــة وقــادة مؤسســات،دولــة عربيــة وأجنبيــة
أمنيــة وعســكرية وقضائيــة وإداريــة فــي لبنــان اجتمعــوا للتباحــث حــول
أهميــة التنســيق فــي مكافحــة التجــارة غيــر المشــروعة والخــروج بخطــة
.عمــل لحمايــة اإلقتصــاد الوطنــي مــن التهريــب
ً
اســتنادا إلــى احصــاءات ووقائــع
ركــز المؤتمــر علــى موضــوع التهريــب
ً
قانونيــة وناقــش الممارســات الفعالــة المعتمــدة دوليــا لمحاربــة التجــارة
.غيــر المشــروعة
 جهــات، منظمــات عالميــة،• تشــاركت الجهــات المعنيــة (ســلطات رســمية
 أصحــاب مصالــح وموظفــون) خبراتهــا لتطبيــق أفضــل الطــرق،أمنيــة
 وأشــار المشــاركون إلــى ضــرورة اعتمــاد،لحمايــة اإلقتصــاد اللبنانــي
تدابيــر فعالــة لمحافحــة التهريــب فــي لبنــان مقدميــن اقتراحــات حــول
مبــادرات إصالحيــة واعتمــاد سياســات مســتدامة فــي محاربــة التجــارة غيــر
.المشــروعة
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RECOMMENDATIONS
The conference, which lasted for one day, concluded
that this conference is considered the cornerstone for the
development of a national joint plan to combat illegal trade
by turning its outputs into concrete actions and concrete
reality over the next five years. The speakers agreed on
the following recommendations, which resulted from the
research of participants and their scientific papers and
from sessions and discussions of the conference:

Raising the level of coordination among the concerned
parties through:

Raise awareness among public opinion about the
negative effects of illegal trade on the national
economy by intensifying awareness campaigns and
disseminating information about the health, social and
economic risks of this phenomenon.
Updating legislation and laws:
-Strict enforcement of judicial provisions.
-Follow up the latest relevant international legal legislations
and study the possibility of applying them in Lebanon.
-Seeking to accelerate the issuance of judicial provisions
against violators and to force them to pay fines.
-Intensifying studies, research and national statistics that
provide a clear reading of the reality of smuggling.
Enhancing monitoring mechanisms and border
management through:
-Activate the border control and strengthen the capabilities
of the concerned authorities to monitor the illegal
crossings.
-Adoption of modern technologies to simplify customs
procedures at the legitimate border crossings.
- Strict control of resources for the sale of illegal goods.
- Enhancing and building capacities of human resources
for border control.
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 إلــى اعتبــار هــذا المؤتمــر حجــر، الــذي امتــد ليــوم واحــد،خلــص المؤتمــر
أســاس لوضــع خطــة وطنيــة مشــتركة لمكافحــة التجــارة غيــر المشــروعة
مــن خــال تحويــل مخرجاتــه الــى إجــراءات عمليــة وواقــع ملمــوس علــى
.مــدى الســنوات الخمــس القادمــة

Supporting the national industry through studying ways
to support the national industry and the possibilities of
reducing the cost of its production in order to compete
the price and quality of smuggled goods, and develop
a program for the development and protection of the
industrial sector.

دعــم الصناعــة الوطنيــة عبــر درس ســبل دعــم الصناعــة الوطنيــة
ً وامكانيــات تخفيــض كلفــة إنتاجهــا لتنافــس الســلع المهربــة سـ
ـعرا
ً
.ونوعيــة ووضــع برنامــج لتطويــر وحمايــة القطــاع الصناعــي

كمــا اتفــق المتحدثــون علــى التوصيــات ادنــاه والتــي جــاءت مــن خــال
بحــوث الضيــوف المشــاركين وأوراقهــم العلميــة و مــن خــال جلســات
:ونقاشــات المؤتمــر

:رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية من خالل
 وتكليــف منســقين فــي مختلــف المؤسســات، عقــد اإلجتماعــات المشــتركة.لمتابعــة هــذا الملــف بشــكل دوري

 تعــزز، تشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم مختلــف األجهــزة األمنيــة والقضائيــةمســتوى التنســيق فيمــا بينهــم وتســاعد علــى اإلســتقصاء واإلســتخبار
.والمالحقــة
 تقديــم المشــورة فــي مياديــن العمــل المشــترك وتبــادل التجــارب المماثلــة.بيــن األطــراف المشــاركة

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT
األثر اإلقتصادي واإلجتماعي

-Holding joint meetings and assigning coordinators in
various institutions to follow up this file periodically.
-Forming a joint committee comprising the various security
and judicial bodies, enhancing the level of coordination
among them and assisting in the investigation, intelligence
and prosecution.
-Provide advice in the fields of joint work and exchange
of similar experiences between the participating parties.
-Seeking to establish a common national database that
will allow the exchange of information.

التوصيات

 الســعي الــى تأســيس قاعــدة بيانــات وطنيــة مشــتركة تســمح بتبــادل.المعلومــات

رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام حول اآلثار السلبية للتجارة
غير المشروعة على اإلقتصاد الوطني من خالل تكثيف الحمالت
اإلعالنية والتوعوية ونشر المعلومات حول المخاطر الصحية
.واإلجتماعية واإلقتصادية لهذه الظاهرة
:تحديث التشريعات والقوانين
. التشدد في تطبيق األحكام القضائية-

 ودرس إمكانيــة، متابعــة أحــدث التشــريعات القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة.تطبيقهــا فــي لبنــان

 الســعي الــى تســريع إصــدار األحــكام القضائيــة بحــق المخالفيــن وإرغــام.المخالفيــن علــى دفــع الغرامــات

 تكثيــف الدراســات والبحــوث واإلحصــاءات الوطنيــة التــي تقــدم قــراءة.واضحــة لواقــع التهريــب

:تعزيز آليات المراقبة وإدارة الحدود من خالل
 تفعيــل ضبــط الحــدود وتعزيــز قــدرات الجهــات المعنيــة لمراقبــة المعابــر غيــر.الشرعية
 اعتمــاد تكنولوجيــات حديثــة لتبســيط اإلجــراءات الجمركيــة فــي المعابــر.الحدوديــة الشــرعية
. التشدد في مراقبة موارد بيع البضائع غير الشرعية-

. تعزيــز وبنــاء قــدرات إمكانــات المــوارد البشــرية الخاصــة بمراقبــة الحــدودإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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FACTORS CONTRIBUTING TO THE
INCREASE OF ILLICIT TRADE
• Unbalanced tax policy and a high burden resulting from
successive tax increases

العوامل المساهمة في زيادة التجارة غير
المشروعة
• سياسة ضريبية غير متوازنة وعبء مرتفع ناتج عن زيادات ضريبية متتالية
• تفاوت في أسعار المنتجات التبغية مع البلدان المجاورة

• Differentiated tobacco product prices with neighboring
countries

 ال سيما على سلع الترانزيت،• غياب الضوابط في المناطق الحرة

• Absence of controlled control in free trade zones,
especially on transit goods

ً
نظرا النخفاض سعرها
• الطلب المتزايد على السلع المهربة

• Increasing demand for illegal product due to its low price

مكافحة التهريب باألرقام

COMBATING ILLICIT TRADE IN NUMBERS
YEAR

NUMBERS OF REPORTS

QUANTITY/KG

FINES/LBP

FINES RECEIVED

2010

82

5441

1581

303

2011

33

5828

9154

437

2012

38

7734

6704

190

2013

38

2600

2080

253

2014

63

6112

1470

144

2015

490

12713

16770

786

2016

90

5334

4329

429

2017

157

11935

7734

595

2018

81

3925

2727

639

السنة

كلغ/الكمية المصادرة
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.ل.مليون ل/قيمة الغرامات

.ل.مليون ل/قيمة الغرامات المحصلة
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B

NON-DOMESTIC INCIDENCE DISTRIBUTED OVER REGIONS

المهربة موزّ عة على المناطق
الحسية للبضائع
اإلحصائيات
ّ
ّ

2016 Q3

2017 Q1

2017 Q3

2018 Q2

AKKAR
عكار

53%

36%

20%

39%

32%

BAALBECK
بعلبك

42%

28%

23%

36%

17%

NABATIYEH
النبطية

32%

22.7%

22.7%

36%

32%

TRIPOLI
طرابلس

31.2%

27.6%

21.2%

31.2%

31.2%

BINT JBEYL
بنت جبيل

21.3%

18.7%

29.3%

30.7%

33.3%

ZAHLE
زحلة

27%

24%

26%

30%

32%

BEIRUT
بيروت

18.9%

23.9%

24.4%

28.6%

28.3%

TYR
صور

16%

JBEIL
جبيل

36.8%

31%
22.4%

23%
18.4%

28%
28.0%

30%
36.8%

SIDON
صيدا

23%

24%

28%

27%

31%

ALEY
عاليه

12.8%

28%

21.6%

26.4%

30.4%

LEBANON
لبنان

26%

25.7%

23.3%

30.1%

29.7%

The above table is based on a survey, conducted by
Nielsen company, designed to provide an indication
on the incidence of non-domestic or illicit cigarettes
consumed in Lebanon.
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COMMUNITY INVOLVEMENT
AND DEVELOPMENT:
SUPPORTING MUNICIPALITIES

Improving our social impact, ensuring welfare to our local
community and improving the livelihood of our farmers is
key component of our sustainable development strategy.
We acknowledge that the farmers we work with are crucial to
the success and sustainability of our business, which drives
us to enhance their quality of life and to strive to give them
access to basic services.
In 2017, our contribution to development projects reached
more than 50 villages. By year-end 2018, more than 204
development projects were executed and this translates from
one hand our commitment to excellence and our ambition to
position the Regie as leader in sustainability practices in the
public sector in Lebanon.
These projects, executed through local municipalities,
focused on a range of issues including:
• Building rainwater harvesting ponds
• Building irrigation canals

• Establishing irrigation systems

• Rehabilitating agriculture roads
• Building public parks

ب

المساهمة في التنمية
اإلقتصادية
:اإلنخراط في المجتمع
دعم البلديات

1

تحســين األثــر اإلجتماعــي وتأميــن الرفــاه لمجتمــع المزارعيــن المحلــي
ورفــع مســتوى عيشــهم هــي أهــداف ثالثــة تصــب فــي جوهــر اســتراتيجيتنا
 كوننــا نــدرك أن المزارعيــن الذيــن يعملــون معنــا هــم.للتنميــة المســتدامة
 فإننــا نبــذل كل جهــد لتحســين نوعيــة،أســاس نجاحنــا واســتدامة أعمالنــا
.حياتهــم وتأميــن الخدمــات الالزمــة لهــم
، بلــدة50 تخطــت مســاهماتنا فــي المشــاريع التنمويــة الـــ2018 فــي العــام
 األمــر، مشــاريع تنمويــة204  شــملت مســاهماتنا،2018 وبحلــول العــام
ويعبــر مــن
الــذي يترجــم مــن جهــة التزامنــا بمســيرة التميــز التــي انتهجناهــا
ّ
جهــة أخــرى عــن طموحنــا بتحويــل إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة إلــى
.مرفــق عــام رائــد فــي الممارســات المســتدامة فــي لبنــان
:تركزت هذه المشاريع التي تم تنفيذها من خالل البلديات على
• إنشاء برك لحصاد مياه األمطار
• إنشاء أقنية ري
• شق أنظمة ري
• إعادة تأهيل طرقات زراعية
• إنشاء حدائق عامة
• تزويد المزارعين بأدوات ومعدات زراعية
• تنظيم ورش عمل تهدف الى الحد من عمالة األطفال

• Providing tools and equipment for farmers

• Conducting workshops aiming to limit child labor

 ُصممت،يستند الجدول أعاله إلى دراسة استقصائية أجرتها شركة نيلسن
لتوفير مؤشر على نسبة استهالك السجائر المهربة في لبنان

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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2

زراعة التبغ والتنباك والمزارعون

TOBACCO AND TOMBAC
GROWING AND FARMERS

Regie contributes to the economic growth of the country by
supporting 25,000 tobacco farmers and their families, who are
spread over 458 towns in North, South and Bekaa, in addition
to implementing development projects that contributes to the
development of society.
Regie is the exclusive authority that grants plantation
licenses to tobacco and tombac farmers, provides agriculture
guidance, supervises plantation techniques and methods,
oversees planted areas and ensures overall quality an
development through a variety of mechanisms. Once the
crop has matured, Regie oversees the harvesting, drying
and packaging process prior to delivery to the organization’s
plants, where the tobacco and tombac is sorted, packed,
prepared and stored before it is processed or exported.

BUYING TOBACCO AND TOMBAC CROPS
FROM FARMERS IN NUMBERS

TOBACCO PRODUCTION MAP
OF LEBANON

25,000 تســاهم الريجــي فــي النمــو االقتصــادي للبــاد مــن خــال دعــم
. بلــدة فــي الشــمال والجنــوب والبقــاع458 مــزارع وعائالتهــم موزّ عيــن علــى
ّ
.محليــة تســهم فــي تطويــر المجتمع
إضافــة الــى تنفيــذ مشــارع
تتولــى الريجــي بشــكل حصــري منــح الرخــص واالذونــات الزراعيــة لمزارعــي
 واإلشــراف علــى، وتوفيــر اإلرشــاد والدعــم الزراعــي لهــم،التبــغ والتنبــاك
طــرق وأســاليب الزراعــة ومراقبــة المســاحات المزروعــة ونوعيتهــا وآليــات
فضــا عــن متابعــة قطــاف المحاصيــل وتجفيفهــا وتوضيبهــا
،تحســينها
ً
 لتبــدأ مرحلــة أخــرى فــي،وصــوال إلــى اســتالمها وشــرائها مــن المزارعيــن
ً
معامــل اإلدارة تشــمل فــرز التبــغ والتنبــاك وتوضيبــه وتحضيــره وتخزينــه
ً
.تحضيــرا لعمليــة التصنيــع أو التصديــر
وتجهيــزه فــي مســتودعات خاصــة
كمــا تقــوم الريجــي بعــدد مــن النشــاطات الميدانيــة مــع المزارعيــن بالتعــاون

 قمنــا بتنظيــم، وفــي إطــار ممارســات العمــل الزراعيــة.مــع شــركات تبــغ عالميــة
دورات تدريبيــة للمزارعيــن بهــدف الحــد تدريجيـ ًـا مــن عمالــة األطفــال وغيرهــا مــن
أشــكال اإلســتغالل فــي العمــل حيثمــا وجــدت ومــن أجــل تأميــن ظــروف عمــل
.آمنــة وعادلــة فــي كافــة األراضــي الزراعيــة
ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT
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Also Regie conducts a number of activities with farmers in the
field, in cooperation with International tobacco companies.
Within the framework of the Agricultural Labor Practices
(ALP), awareness session are organized for farmers with the
aim to progressively eliminate child labor and other forms of
labor abuse where they are found and to ensure safe and fair
working conditions in all farms.

2

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﺒﻐﻴﺔ

شراء المحاصيل من مزارعي التبغ والتنباك
باألرقام

AREA PRESENTED PLANTED
ً
)حاليا (المقدرة
المساحة المزروعة

80,000 Dunm
 دنم80,000

VOLUME PRODUCED ANNUALLY (TOBACCO AND TOMBAC(
)اإلنتاج السنوي (للتبغ والتنباك

8 million kilograms
 مليون كيلوغرام8

VALUE OF CROPS
قيمة المحاصيل

90 billion L.L.
 مليار ليرة لبنانية90

NUMBER OF LICENSES FOR AGRICULTURE
عدد التراخيص للزراعة

458 villages in South, North and Bekaa
 الشمال والبقاع، بلدة في الجنوب458

NUMBER OF TOBACCO AND TOMBAC FARMERS’ FAMILIES
عدد عائالت مزارعي التبغ والتنباك

25,000 farmers
 ألف عائلة25,000

ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺮﻳﺠﻲ
REGIE BRANCHES AND FACTORIES
إﻧﺘﺎج اﻟﻘﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ ﺑﺎﻟﻄﻦ

TOBACCO PRODUCTION PER TON
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Regie, in cooperation with Japan Tobacco International
(JTI), British American Tobacco (BAT) and Imperial Tobacco
(IT), provided suppliers for all tobacco and tombac farmers,
including gloves, caps and masks.
Moreover, Philip Morris International (PMI) collaborated with
the Regie for years 2017 and 2018 as part of the Sustainable
Tobacco Production (STP) and provided the following
initiatives:
• Trainings to key active farmers as well as Regie field
technicians abroad on GAP/ALP.
• CPA (Crop Protection Agents) Lockers: 8,100 units (active
farmers).
• Seedbed Nylon and frames: 6,075 units (active farmers).
• Spraying Pumps: 2,025 units (active farmers).
Regie increased the price of crops by 6% for the good sake
of farmers and it changed the method of payment to its
farmers. In the past, Regie used to pay the farmers through
checks. Now it pays them through transfers.
The domiciliation of crop price has opened the opportunity
for farmers to take loans from banks.
Regie aims at this stage to:
> Improve the types of plants grown.

> Use new methods for fighting agricultural pests or
diseases.

> Introduce machinery across various preparation and
segregation stages.
> Improving working conditions on the farm.

> Minimizing the impact of tobacco farming on the
environment.
> Increasing farmers’ income level.

(JTI) Japan Tobacco International قامت الريجي بالتعاون مع شركات
( بتقديمBAT) British American Tobacco( وIT) Imperial Tobacco
. طواقي وكمامات،لوازم لجميع مزارعي التبغ والتنباك شملت كفوف

) مــع الريجــيPMI(  تعاونــت شــركة فيليــب موريــس لبنــان،إضافــة إلــى ذلــك
 فــي إطــار اإلنتــاج المســتدام للتبــغ علــى تقديــم2018 و2017 فــي العاميــن
:المبــادرات التاليــة
• دورات تدريبيــة فــي الخــارج للمزارعيــن النموذجييــن والتقنييــن الميدانييــن
.التابعيــن للريجــي حــول ممارســات الزراعــة الجيــدة وممارســات العمــل الزراعــي
. صيدلية زراعية للمزارعين8,100 • تقديم مواد حماية المحصول
ً
.مجانا
 مشتل6,075 • تقديم تجهيزات لـ
. وحدة للمزارعين2,025 :• تقديم مضخات الرش
 لصالــح المزارعيــن وطـ ّـورت طريقــة6% رفعــت الريجــي ســعر المحصــول بنســبة
ـدال مــن الدفــع بموجــب شــيكات كمــا كانــت الحــال
ً  فبـ.دفــع ثمــن المحاصيــل
فــي الســابق باتــت تحــول لهــم ثمــن المحاصيــل الــى حســاباتهم الشــخصية فــي
 وأتــاح توطيــن ثمــن المحصــول للمزارعيــن إمكانيــة اإلســتفادة مــن،المصــارف
.القــروض المصرفيــة نتيجــة لذلــك

:تسعى الريجي في هذه المرحلة إلى
.> تحسين نوعية الشتول

C

Child labor is one of the most challenging issues faced in
tobacco growing communities. The key root cause lies in the
difficult economic situation of farmers which lead to children
being sometimes kept out of school.
In line with our sustainable development strategy, we
are deploying efforts to reduce child labor in agricultural
communities by working collaboratively with growers,
municipalities, and families to create solutions that address
the root causes of child labor while keeping the child’s right
to education at the heart of what we do.
In 2018, we focused on raising awareness about child
labor in the communities where we operate, as we believe
that a well-educated community lead to an increase in the
education level of children.

D

.> استخدام أساليب جديدة لمكافحة اآلفات الزراعية
.> إدخال آالت جديدة في مرحلتي التحضير والفرز
.> تحسين ظروف العمل في المزارع
.> خفض أثر زراعة التبغ على البيئة
.> رفع مستوى دخل المزارعين

FIGHTING CHILD LABOR

PARTICIPATING IN LOCAL
EDUCATION

In 2017 and 2018, Philip Morris Lebanon, in collaboration
with the Regie and the Lebanese Syndicate of tobacco
growers, contributed with an amount of $100,000/year to
subsidize the education of the children of tobacco growers
in the Bekaa (2017) and in the South of Lebanon (2018).
In 2017, 260 scholarships were distributed versus 103
scholarships in 2018.

E

SUSTAINABLE
AGRICULTURE

Awareness sessions and workshops related to good
agriculture practices were conducted at farms level within
the 4 cycles of the crop starting from the seedbeds to
transplanting, harvesting and, baling to the purchasing of
the tobacco crop.
Trainers stressed on the correct use of CPAs (Crop Protection
Agents) as well as the need to eliminate the use of HHPs
(Highly Hazardous Pesticides) and TOX I pesticides. They
also emphasized the need to reduce with the aim to end
up eliminating the NTRMs (Non Tobacco Related Materials)
in the tobacco bales and the adequate use of the chemical
fertilizers whilst encouraging the use of organic fertilizers to
preserve the land in order to secure a sustainable tobacco
production within the international norms.
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مكافحة عمالة األطفال

ج

تشــكل عمالــة األطفــال أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجههــا المجتمعــات التــي
 والســبب األســاس يعــود إلــى الظــروف اإلقتصاديــة الهشــة التــي.تــزرع التبــغ
.يعيشــها المزارعــون والتــي تــؤدي أحيانـ ًـا الــى عــدم التحــاق األطفــال بالمــدارس
ً
 نبــذل الجهــود للحــد مــن عمالــة،تماشــيا مــع خطتنــا للتنميــة المســتدامة
األطفــال فــي المناطــق الزراعيــة مــن خــال التعــاون مــع المزارعيــن والبلديــات
 مــع،والعائــات إليجــاد الحلــول لألســباب المؤديــة إلــى منــع عمالــة األطفــال
.التركيــز بشــكل أســاس علــى مســألة تعليمهــم ودخولهــم المــدارس
 ركزنــا اهتمامنــا علــى نشــر الوعــي حــول عمالــة األطفــال فــي،2018 فــي العــام
المناطــق التــي نعمــل فيهــا القتناعنــا بــأن المجتمــع المطلــع والمثقــف يؤثــر
.علــى رفــع مســتوى التعليــم لفئــة األطفــال

المساهمة في التربية المحلية

د

 ســاهمت فيليــب موريــس لبنــان بالتعــاون مــع2018 و2017 فــي عامــي

 فــي الســنة لدعــم تعليــم.أ. د100,000 الريجــي ونقابــة مزارعــي التبــغ بمبلــغ
260  تــم توزيــع.)2018( ) والجنــوب2017( أوالد مزارعــي التبــغ فــي البقــاع
.2018  منحــة مدرســية خــال العــام103 و2017 منحــة مدرســية خــال العــام

الزراعة المستدامة

هـ

تــم تنظيــم دورات توعيــة وورشــات عمــل حــول ممارســات الزراعــة الســليمة
ً  خــال مراحــل التبــغ شــملت التشــتيل مـ،علــى مســتوى المــزارع
ـرورا بالقطــاف
.ـوال إلــى شــراء المحصــول
ً وصـ
)CPA( وقــد شــدد المدربــون علــى حســن اســتخدام مــواد حمايــة المحصــول
 كمــا جــرى التشــديد.والحاجــة إلــى إلغــاء اســتخدام المبيــدات الشــديدة الخطــورة
علــى ضــرورة الحــد مــن المــواد غيــر التبغيــة وحســن اســتخدام األســمدة
الكيميائيــة وشــجعوا علــى اســتخدام األســمدة العضويــة حفاظـ ًـا علــى التربــة
.وضمانـ ًـا إلنتــاج تبــغ مســتدام يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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F

عائدات الخزينة

TREASURY REVENUES

و

Regie Libanaise Des Tabacs Et Tombacs is a platform for
the most prominent economic activities from industry
to agriculture, and contributes to economic growth by
supporting the state treasury as it is the fifth source of
treasury revenues.

تشــكل إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة منصــة ألبــرز النشــاطات

In 2018, Regie witnessed an 18% growth in its profits
compared to 2017, mainly due to the increase in the gross
margin resulting from the development of the national
industry, and the increase in the demand of international
tobacco companies to manufacture their products in our
factories after obtaining the ISO 9001 quality certificate.

 ويعــود ذلــك بشــكل أساســي الــى ارتفــاع قيمــة الهامــش2017 بالعــام

االقتصاديــة مــن الصناعــة الــى الزراعــة وتســاهم فــي النمــو االقتصــادي مــن
خــال دعــم خزينــة الدولــة فهــي تعتبــر المصــدر الخامــس إليــرادات الخزينــة

TVA and other taxes/LBP

93,418,155,269

96,357,651,757

89,268,397,588

103,748,167,170

Customs Duties/LBP

257,045,205,745

241,174,514,005

210,820,873,970

154,240,940,046

Profit/LBP

143,394,335,173

160,838,264,553

169,080,929,270

199,242,579,120

Treasury Revenues/LBP

493,857,696,187

498,370,430,315

469,170,200,828

457,231,686,336

HIGH STANDARDS OF GOOD
GOVERNANCE

In order to manage the strategic goals included in the Regie
Strategy, an implemented organizational governance system
allows us to make and implement decisions in pursuit of our
objectives.

ORGANIZATIONAL GOVERNANCE
AT REGIE COMPRISES:

Organizational governance is the framework for decision
making within the Regie. It enables us to take responsibility
for the impact of our decisions and activities and to integrate
social responsibility throughout the organization and its
relationships. Regie took the decision to be certified against
the international standard ISO 9001:2015 that sets out the
criteria for a quality management system.
This standard is based on a number of quality management
principles including a strong customer focus, the motivation
and implication of top management, the process approach and
continuous improvement. Using ISO 9001:2015 helps ensure
that Regie provides consistent and good quality products and
services, which in turn brings many business benefits.
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التعليم الجيد

معايير عالية لإلدارة الجيدة
مــن أجــل حســن إدارة األهــداف اإلســتراتيجية المنصــوص عنهــا فــي
 ال بــد مــن تطبيــق نظــام لــإدارة الرشــيدة فــي،اســتراتيجية الريجــي
.المؤسســة يســمح بتطبيــق القــرارات الالزمــة لتحقيــق أهدافنــا

:تتضمن اإلدارة الرشيدة في الريجي
. آليات حوكمة رسمية تستند الى اجراءات وهيكليات محددة-1
. آليات حوكمة غير رسمية تلتقي مع ثقافة المؤسسة وقيمها-2

GOVERNANCE
اإلدارة الرشيدة

1- Formal governance mechanisms based on defined
structures and processes.
2- Informal mechanisms that emerge in connection with the
organization’s culture and values.

60

أ

.ISO 9001 شــهادة الجــودة

2018

.ل.ل/عائدات الخزينة اللبنانية

QUALITY EDUCATION

تطبيق نظام إدارة الجودة

العالميــة لتصنيــع منتوجاتهــا فــي مصانعنــا بعــد نيلنــا الثقــة عنــد حصولنــا علــى

2017

.ل.ل/األرباح

1

IMPLEMENTING QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

وازديــاد طلــب الشــركات التبغيــة، التجــاري الناتــج عــن تطويــر الصناعــة الوطنية

2016

.ل.ل/الرسوم الجمركية والمرفئية

A

اإلدارة الرشيدة

ً
 مقارنــة18% نمــوا فــي أرباحهــا بنســبة
 شــهدت الريجــي،2018 فــي العــام

2015
.ل.ل/الضريبة على القيمة المضافة وضرائب ورسوم

GOVERNANCE

تشــكل حوكمــة الشــركات او اإلدارة الرشــيدة فــي الريجــي اإلطــار لعمليــة
 فهــي تمكننــا مــن تحمــل مســؤولية األثــر.اتخــاذ القــرارات داخــل المؤسســة
الــذي تخلفــه قراراتنــا ونشــاطاتنا ومــن ادراج المســؤولية اإلجتماعيــة ضمــن
 وقــد اتخــذت الريجــي قــرار الحصــول علــى.عمــل الريجــي وفــي عالقاتهــا
. لنظــام إدارة الجــودةISO 9001:2015 شــهادة األيــزو
،يســتند هــذا النظــام علــى عــدد مــن المبــادئ تتضمــن التركيــز علــى الزبائــن
 ومــن شــأن. والتحســين المســتمر،تحفيــز اإلدارة العليــا وانخــراط اعضائهــا
 أن يســاعد الريجــي فــي تأميــن منتجــات وخدمــاتISO 9001:2015 معيــار
. األمــر الــذي ينعكــس أرباحـ ًـا ومنافــع علــى المؤسســة،عاليــة الجــودة

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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اإلدارة الرشيدة

GOVERNANCE
Regie put in place processes, procedures, instructions, key
performance indicators and other mechanisms that make it
possible to:
• Manage the implementation of the Regie strategy.
• Create an environment for developing the sustainable
development culture.
• Ensure the use of financial, natural and human
resources efficiently.
• Promote a fair opportunity for under-represented
groups, including women to occupy senior positions in
the organization.
• Balance the needs of the organization and its
stakeholders, including immediate needs and those of
future generations.

Regie worked on implementing a quality management system
through a platform of interrelated processes and procedures
that could deal with these waste categories. The production
procedure “Lebanese Cigarette Production” includes the
detailed steps for communicating between employees to
ensure that final decisions on adopting production planning
is taken, and following-up all steps to ensure that the raw
materials are ready to start up the primary production.

وقــد وضعــت الريجــي لهــذه الغايــة آليــات عمــل وإجــراءات وتعليمــات ومؤشــرات
:أداء مــن أجــل
.• تنفيذ استراتيجية الريجي
.• خلق بيئة مالئمة لتطوير ثقافة التنمية اإلستدامة
.• تأمين استخدام الموارد المالية والطبيعية والبشرية بصورة فعالة
• تأميــن فــرص عادلــة للمجموعــات غيــر الممثلــة بشــكل جيــد لتولــي مراكــز
.عاليــة فــي المؤسســة

It also includes quality control steps to ensure that tobacco
feeding will be done in the right conditions and the cigarette
makers are properly set for the manufacturing of the desired
brand.

 بمــا فــي ذلــك،• التوفيــق بيــن احتياجــات المؤسســة وأصحــاب المصالــح
.اإلحتياجــات العاجلــة واحتياجــات األجيــال المســتقبلية
.• ارساء آليات تواصل متبادلة مع أصحاب المصالح
 ليشــمل نشــاطات أخــرى مثــلISO 9001:2015 تــم توســيع نطــاق معيــار
 وتصميــم خلطــات تبــغ جديــدة واســتيراد وشــحن البضائــع،تخطيــط التغييــر
.وبشــكل خــاص احــداث التغييــرات اإليجابيــة

The poor quality cost is decreasing after the implementation
of the Quality Management System from 525,000 USD in
2016 to 475,000 USD in 2017.

• Establish two-way communication processes with its
stakeholders.

If we compare this with the data of 2017 (475,000 for
250,000 masters cases), we can see a decreasing of the
poor quality cost by 152,000 USD from last year. It is a huge
improvement 30% from last year. This important result came
from the enhancement of raw materials quality notably on
the packing side.

The Scope of ISO 9001:2015 has been extended to
encompass other activities such as planning of change,
design of new tobacco blend, import and shipping products,
one of these critical activities is creating positive changes.

2

TOWARDS LEAN
MANUFACTURING

• Transport or moving products that are not actually required
to perform the processing Inventory.
• Overproduction - production ahead of demand.

525000 انخفضــت كلفــة الجــودة الرديئــة بعــد تطبيــق نظــام إدارة الجــودة مــن
.2017  فــي العــام.أ. د475000  إلــى2016  فــي العــام.أ.د
. وحتــى تاريخــه2018  منــذ الشــهر األول مــن العــام.أ. د322,000 تــم تقديرهــا بـــ
 صندوق) يمكننا250,000  لـــ475,000( 2017 لــدى المقارنــة مــع بيانــات العــام
 بالنســبة.أ. د152000 أن نالحــظ انخفاضـ ًـا فــي كلفــة الجــودة الرديئــة بقيمــة
ً  أي تحسـ،للســنة الســابقة
 وهــذه النتيجــة الهامــة ناجمــة عــن،30% ـنا بنســبة
.تحســن جــودة المــواد الخــام ال ســيما لجهــة التغليــف

2

إن أحــد أهــداف هــذا النــوع مــن التصنيــع هــو خفــض كلفــة النوعيــة الرديئــة التــي
:قــد تنتــج عــن خلــل خارجــي وداخلــي او نتيجــة هــدر لــه عالقــة ب
.• نقل او تحريك المنتجات
.• توقف التصنيع أثناء تغيير المناوبة
.• تصنيع فائض عن الطلب

• Over Processing resulting from poor tool or product design
creating activity.

.• التصنيع باستخدام معدات ضعيفة أو ابتكار تصاميم للمنتجات

• Manufacturing goods or services that do not meet
customer demand or specifications.

.• مواهب بشرية غير كفؤة وتفويض مهام من دون تدريب

• Under-utilizing capabilities and delegating tasks with
inadequate training.

هــذا وتشــمل خطــوات لضبــط الجــودة والتأكــد مــن ان التحضيــر يتــم ضمــن
الظــروف المناســبة وان كل البرمجيــات جاهــزة لتصنيــع العالمــة التجاريــة
.المطلوبــة

GOVERNANCE
اإلدارة الرشيدة

One of the aims of lean manufacturing is to reduce the poor
quality cost that could be the result of internal and external
failure and could be the result of waste related to:

خال من الهدر
ٍ نحو تصنيع

عملــت الريجــي علــى تطبيق نظام ادارة الجودة من خالل سلســلة اجــراءات وآليات
 يتضمــن اإلجــراء المتعلــق.عمــل مترابطــة يمكــن أن تعالــج مســألة هــذا الهــدر
بإنتــاج الســجائر اللبنانيــة الخطــوات المفصلــة حــول التواصــل بيــن الموظفيــن
لضمــان اتخــاذ القــرارات النهائيــة حــول اعتمــاد تخطيــط اإلنتــاج ومتابعــة كافــة
.الخطــوات للتأكــد مــن ان المــواد الخــام جاهــزة للمباشــرة بالتصنيــع األولــي

.• تصنيع سلع ومنتجات ال تلبي طلب الزبائن أو المواصفات
.• سوء استخدام للطاقات البشرية

• Waste of unused human talent.
• Lack of automation in the manufacturing process.
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GOVERNANCE

3

REGULATORY COMPLIANCE

Regie complies with multiple regulations that govern
planting, manufacturing, and selling tobacco products.
It compiles with:

1- Lebanese Law #174.

2- Reach directive (Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals).
3- RoHs directive (Restriction of Hazardous Substances).

اإللتزام بالمعايير التنظيمية

3

تلتــزم الريجــي بالعديــد مــن القوانيــن التــي تحكــم عمليــة زراعــة وصناعــة وتجــارة
:التبــغ ومنهــا
 للحد من التدخين174  القانون اللبناني رقم-1

4

WAREHOUSE MANAGEMENT
SYSTEM (WMS)

 توجيه الحد من المواد الخطرةRoHs -3
 ومركز التعاون للبحوث العلمية المتعلقة بالتبغCORRESTA -4

THE TRACEABILITY
SYSTEM ALLOWS REGIE TO
ANSWER THE FOLLOWING
QUESTIONS:
WHERE IS THE PRODUCT?

IN ORDER TO SOLVE GAP OF INFORMATION
CHALLENGE AND ADD VALUE
we have decided to build an efficient warehouse management
system that helps maintaining the proper balance of
inventory. We can cut expenses by minimizing the amount of
unnecessary parts and products in storage (not too much in
stock) and maintaining accurate real-time quantities (not too
little in stock), reducing the waste resulting from transport
or moving products. Moreover, the Warehouse Management
System will provide us with a chain of records that could
be used for any upcoming compliance checks. The needed
period to implement this project is end of 2019.

64

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2017 - 2018

يحــدد القانــون اللبنانــي النســبة القصــوى المســموح بهــا مــن النيكوتيــن فــي
الســجائر وان اســتخدامنا للبيانــات المأخــوذة مــن عمليــات اإلنتــاج وقيــود التوريد
فــي نظــام التعقــب يمكــن أن يزودنــا بآليــة عمــل مبســطة لتوثيــق اإللتــزام
.بالمعاييــر التنظيميــة والحــد مــن إمكانيــة خــرق القوانيــن واألنظمــة

)WMS( نظام إدارة المستودعات
.تم تطوير نظام إدارة المستودعات وانشاء نظام للتعقب
فضــا
نحــن ملتزمــون بوضــع نظــام تعقــب يشــمل كامــل سلســلة التوريــد
ً
عــن اســتخدام التكنولوجيــا (مثــل الباركــود ونظــام التعريــف عــن طريــق تــرددات
.الراديــو والحبــر غيــر المرئــي) إلدارة مســتودعاتنا بشــكل أفضــل
لمعالجة مسألة الثغرات في المعلومات وإضفاء قيمة مضافة على أعمالنا
ً اتخذنــا قـ
ـرارا بإنشــاء نظــام فعــال إلدارة المســتودعات يســاعد فــي المحافظــة
 يمكننــا تخفيــف النفقــات مــن خــال.علــى التــوازن الصحيــح فــي المخــزون
خفــض قيمــة القطــع والمنتجــات غيــر الضروريــة فــي المخــزون (ال فائــض فــي
المخــزون) والحفــاظ علــى كميــات دقيقــة (ال نقــص فــي المخــزون) والحــد مــن
 هــذا ويزودنــا نظــام ادارة المســتودعات.الهــدر الناجمــة عــن نقــل المنتجــات
بسلســلة قيــود يمكــن اســتخدامها فــي وقــت الحــق ألي عمليــة تدقيــق
.2019  ومــن المتوقــع أن يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع فــي أواخــر العــام.محتملــة

4

The existing traceability system is based on barcode that
could track the product down. However, after the full
installation of the WMS, Regie expects to have accurate data
whether the product was just picked off the shelf a minute
ago, or it’s been sitting on the dock for an hour and knowing
who has been in contact with products in few seconds.
Tracking the information moment to moment will decrease
gaps in the data and increase accountability. Warehouses
have been reestablished in order to preserve product
in good environment and take into consideration the
occupational health and safety for employees working in
these warehouses.

AFTER THE FULL IMPLEMENTATION
OF THE WMS, WE WILL BE ABLE TO
CALCULATE THE FOLLOWING KEY
PERFORMANCE INDICATORS:
• Percentage of on time delivery = deliveries on time * 100 /
total deliveries.
• Inventory accuracy= counted stock * 100 / recorded stock.
• Inventory turnover = cost of goods sold / average inventory.
• Cash to cash cycle = days of sales outstanding + days of
inventory outstanding – days of payable outstanding.

نظام التتبع يتيح أمام الريجي
إمكانية اإلجابة على السؤال
:التالي
أين هو موقع المنتج؟

يرتكــز نظــام التتبــع القائــم حاليـ ًـا علــى رمــز الباركــود الــذي يمكنــه تعقــب
 إال أنــه بعــد اعتمــاد نظــام إدارة المســتودعات تتوقــع.مــكان المنتــج
الريجــي الحصــول علــى بيانــات دقيقــة حــول مــا اذا كان المنتــج قــد ُأخــذ
عــن الــرف قبــل دقائــق أو انــه قابــع هنــاك منــذ ســاعة ومعرفــة مــن هــو
ً الشــخص الــذي تعامــل معــه أخيـ
.ـوان
ٍ ـرا خــال ثـ
GOVERNANCE
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A WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM IS BEING
DEVELOPED AND A TRACK AND TRACE SYSTEM HAS
BEEN BUILT THROUGH.
we are committed to build a traceability System overall the
supply chain and to use technology (as Barcodes, Radio
Frequency Identification RFID systems, invisible inks) to help
us better manage our warehouses.

منــذ ثــاث ســنوات بدأنــا بإنشــاء نظــام تتبــع شـ ّـكل الحجــر األهــم فــي بنــاء
 التتبــع،ISO 8402 وفقــا لمعيــار
.نظــام إدارة المســتودعات فــي الريجــي
ً
هــو “القــدرة علــى تتبــع تاريــخ كيــان مــا أو تطبيقاتــه أو موقعــه بواســطة
التعريفــات المســجلة” ومــن شــأن أنظمــة التتبــع تحســين تدفــق العمــل
.والحــد مــن أخطــاء التجهيــز وتجنــب النقــص فــي التوريــد

 تغليف وتعليب منتجات التبغ، تنظيم صنعREACH -2

4- CORRESTA (Cooperation Centre for Scientific Research
Relative to Tobacco) and other regulations.
The Lebanese Law sets the maximum percentage of nicotine
and Tar allowed in the cigarette. Using data captured from
production activities and supply inputs in a traceability
system can provide us with a simplified process of aligning
with and documenting regulatory compliance, and mitigating
the possibility of violations.

Three years ago, we started building a traceability system
that constituted an important piece of the warehouse
management puzzle. According to ISO 8402, traceability
is the “ability to trace the history, application or location of
an entity by means of recorded identifications”. Traceability
systems improve work flow and reduce kitting errors and
avoid supply shortages.

ان تعقــب المعلومــات لحظــة بلحظــة يحــد مــن الثغــرات فــي البيانــات
 هــذا وقــد تــم تحســين المســتودعات بحيــث تُ حفــظ.ويحــدد المســؤوليات
المنتجــات فــي بيئــة مالئمــة وتأخــذ بعيــن اإلعتبــار الصحــة والســامة
.المهنيــة لعمــال هــذه المســتودعات

بعد تطبيق نظام إدارة المستودعات بالكامل
سوف نتمكن من احتساب مؤشرات األداء
:التالية
• نســبة التســليم وفــق الموعــد المحــدد = عــدد عمليــات التســليم وفــق
. مجمــوع عمليــات التســليم/ 100 * الموعــد
 جــردة المخــزون/ 100 * • المخــزون المــدور = جــردة المخــزون الفعليــة
. حســب الســجالت
. معدل المخزون/ • إيرادات الجردة = كلفة البضاعة المباعة
 متوســط المبيعــات – متوســط+ • دورة النقــد = متوســط المخــزون
.ســداد المورديــن
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الهدف
تعتزم الريجي إصدار سياسة تدريبية تعكس مبادئ
حقوق اإلنسان

OBJECTIVE
Regie is planning to issue a training policy reflecting
the human rights principles

محاور البرامج التدريبية خالل عامي
 2017و2018

TRAINING PROGRAMS’ TOPICS FOR
THE YEARS 2017 AND 2018
2018

البرنامج التدريبي
تقنيات التواصل مع مزارعي التبغ
اللقاء السنوي للمالك العالي
لغة انكليزية
مهارات التواصل

GOVERNANCE
اإلدارة الرشيدة

How to communicate with
farmers

مهارات التواصل

Communication skills

Yearly Senior Management Training
Business English
Communication skills

حل النزاعات
لغة انكليزية

Elementary 3A-tripoli

ادارة األداء
دراسة جدوى المشاريع

اإلتيكيت والبروتوكول

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

لغة انكليزية

English intermediate 4B

لغة انكليزية )(2A

)English (2A

لغة انكليزية )(2B

)English (2B

التحليل المالي
توعية حول ادارة الجودة

Financial analysis

Feasibility study

 B&Cحقوق وواجبات اإلجراء فئة

Photography training
Public speaking
Trade Finance
Total trainings: 14

دورة ادارة المخزون
التخطيط اإلستراتيجي
بناء فريق عمل
اللقاء السنوي للمالك العالي
تدريب مدرب
مهارة كتابة النصوص اإلدارية

إجمالي عدد الدورات16 :

ب

ISO Awarness

Employees rights and duties

دورة أمينات السر

إجمالي عدد الدورات14 :

والمخالفات

Performance management

Secretary training - Admin
skills

اإلعتمادات والكفاالت المصرفية

البيانات الجمركية واإلعفاءات

Customs training

اتيكيت (اصول التعامل والتواصل
)المهني

التطوير القيادي للمالك المتوسط

فن الخطابة واإللقاء

ّ
حل النزاعات

Conflict resolution

Etiquette

Middle managers trainings

التصوير الفوتوغرافي
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Course

البرنامج التدريبي

Course

Conflict resolution

اتيكيت (اصول التعامل والتواصل
)المهني

2017

Stock management
Strategic planning
Team building
Yearly Senior management
training
Training of trainers
How to write managerial
documents
Total trainings: 16

1

تطوير مهارات الموظفين
كيف ندير موظفينا

’DEVELOPING EMPLOYEES
SKILLS
HOW WE MANAGE OUR
EMPLOYEES

B
1

تشــكل تطويــر قــدرة موظفينــا ركيزة أساســية فــي برنامجنا للتنمية المســتدامة.
فوســط بيئــة األعمــال الســريعة التطــور التــي نعيشــها ،التزمنــا بالقيــام مبــادرات
تســاعد موظفــي الريجــي علــى اكتســاب مهــارات متقدمة والتطــور على الصعيد
المهني.

Maximizing our employees’ potential is a key element of
our sustainable development agenda. Amidst the rapidly
evolving business environment, we committed ourselves
to carry out initiatives that help our people acquire
advanced skills and flourish professionally.

خــال العــام الماضــي واصلنــا تعاوننــا مــع المعهــد المالــي (معهد باســل فليحان
المالــي واإلقتصــادي) وقدمنــا برامــج تدريبيــة شــاملة للموظفيــن مــن مختلــف
المســتويات فــي لبنــان والخــارج .وقــد شــارك فــي هــذه الــدورات التدريبيــة 228
موظــف خــال عــام  2017و 161موظــف خــال عــام .2018

Throughout the past year, we pursued our collaboration
with the IOF (Institut of Finance) and provided
comprehensive training programs for employees of all
levels, in addition to trainings abroad. 228 employees
attended 16 training workshops in 2017 and 161
employees attended 14 training workshops in 2018.
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نسبة توزع المتدربين حسب
الفئات الوظيفية

DISTRIBUTION OF TRAINEES
PER GRADES
2018
Grade
الفئة

2018
% Trained from this
grade
الفئة/نسبة المتدربين

Number of
Trainees
عدد المتدربين

Total Number of
Employees
مجموع الموظفين

% from total trained
employees
النسبة من مجموع المتدربين

Production (A-B)
( اإلنتاجA-B)

533

47

8.82

29.19

Middle Management (C-D)
( المالك المتوسطC-D)

242

88

36.36

54.66

27

26

96.30

16.15

802

161

20.07

100.00

Senior Management
(E-F-G)
( المالك العاليE-F-G)

TOTAL

2017
Grade
الفئة

نسبة توزع المتدربين على جميع
المديريات

DISTRIBUTION OF TRAINEES
PER DEPARTMENTS
Department
المديريات

% Trained from this
grade
الفئة/نسبة المتدربين

Number of
Trainees
عدد المتدربين

% from total trained
employees
النسبة من مجموع المتدربين

% Trained/
Department
عدد المتدربين

% Trained/
Department
عدد المتدربين

% total trained
employees
 مديرية/نسبة المتدربين

General Department - المديرية العامة

76

28

36.84

17.39

Human Resources Department
مديرية الموارد البشرية

64

17

26.56

10.56

Financial Department - المديرية المالية

32

13

40.63

8.07

Trade Department - المديرية التجارية

39

15

38.46

9.32

Production Department - مديرية التصنيع

158

3

1.90

1.86

Agriculture Department
مديرية الزراعة والمشترى

109

45

41.28

27.95

Tobacco Leaf Department - مديرية التبغ الورق

276

33

11.96

20.50

43

4

9.30

2.48

5

3

60.00

1.86

802

161

20.07

100.00

Maintenance Department - مديرية الصيانة العامة
Total Number of
Employees
مجموع الموظفين

Total Number of
Employees
مجموع الموظفين

Board Members - لجنة اإلدارة
TOTAL

Production (A-B)
( اإلنتاجA-B)

567

69

12.17

30.26

Middle Management (C-D)
( المالك المتوسطC-D)

250

133

53.20

58.33

Department
المديريات

27

26

96.30

11.40

General Department - المديرية العامة

81

35

43.21

15.35

Human Resources Department
مديرية الموارد البشرية

65

23

35.38

10.09

Financial Department - المديرية المالية

33

22

66.67

9.65

Trade Department - المديرية التجارية

41

19

46.34

8.33

Production Department - مديرية التصنيع

163

63

38.65

27.63

Agriculture Department
مديرية الزراعة والمشترى

115

21

18.26

9.21

Tobacco Leaf Department - مديرية التبغ الورق

296

31

10.47

13.60

45

14

31.11

6.14

5

0

0.00

0.00

844

228

27.01

100.00

TOTAL

844

228

27.01

100.00

Maintenance Department - مديرية الصيانة العامة
Board Members - لجنة اإلدارة
TOTAL
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Total Number of
Employees
مجموع الموظفين

% Trained/
Department
عدد المتدربين

% Trained/
Department
عدد المتدربين

GOVERNANCE
اإلدارة الرشيدة

Senior Management
(E-F-G)
( المالك العاليE-F-G)

2017
% total trained
employees
 مديرية/نسبة المتدربين
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نسبة توزع المتدربين على فروع الريجي

DISTRIBUTION OF TRAINEES PER
REGIONS
2018
Region
الفرع

Total Number of Trainers
عدد المتدربين

Total Number of
Employees
مجموع الموظفين

% Trained/Region
الفرع/نسبة المتدربين

% from total trained
employees
النسبة من مجموع المتدربين

Hadath
الحدث

497

90

18.11

55.90

Bekaa
البقاع

35

5

14.29

3.11

Ghazieh
الغازية

154

45

29.22

27.95

Tripoli
طرابلس

116

21

18.10

13.04

TOTAL

802

161

20.07

100.00

1

CREATING REWARDING
PLACE

Total Number of Trainers
عدد المتدربين

Total Number of
Employees
مجموع الموظفين

% Trained/Region
الفرع/نسبة المتدربين

% from total trained
employees
النسبة من مجموع المتدربين

GENDER EQUALITY IS
A HUMAN FIGHT, NOT A
FEMALE FIGHT

484

180

37.19

78.95

Bekaa
البقاع

37

2

5.41

0.88

Ghazieh
الغازية

180

25

13.89

10.96

Tripoli
طرابلس

143

21

14.69

9.21

TOTAL

844

228

27.01

100.00

The goal number 5 related to Gender equality is a principle
issue mentioned in the international standard ISO 26000
that aims to eliminate bias and promote parity through
recommending that organizations have a balanced mix of
men and women in governing structures and management,
ensure both sexes are treated equally when it comes to
recruitment, career opportunities and pay, and make sure
the needs of men and women are given equal consideration
in company decisions and activities.
Based on this standard, we have recently adopted a
human rights policy that reflects our commitment toward
eliminating discrimination and we have made great progress
in becoming a more gender-balanced organization as the
representation of women across the Regie is today 40% of
total employees.

40% OF TOTAL
EMPLOYEES ARE
WOMEN
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الريجي والمساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين نضال
 ال نسائي،إنساني
— فريدا بينتو
الهــدف الخامــس المتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين هــو مبــدأ ينــص عليــه
 الــذي يهــدف الــى القضــاء علــى التمييــز وتعزيــزISO 26000 المعيــار الدولــي
المســاواة مــن خــال الحــث علــى التــوازن فــي المؤسســات بيــن الرجــال والنســاء
فــي العمــل واإلدارة وعلــى التســاوي فــي المعاملــة فــي مــا يتعلــق بالتوظيــف
 والحــرص علــى حصــول الجنســين علــى اهتمــام،والفــرص المهنيــة واألجــر
.ـاو فــي قــرارات الشــركة ونشــاطاتها
ٍ متسـ
ً ـتنادا إلــى هــذا المعيــار الدولــي تبنينــا مؤخـ
ً اسـ
ـرا سياســة لحقوق اإلنســان تعكس
ً  وقــد أحرزنــا تقدمـ ًـا كبيـ،التزامنــا بالقضــاء علــى التمييــز
ـرا فــي تحقيــق التــوازن بين
. مــن مجمــوع موظفيها40% الجنســين فــي الريجــي حيــث تشــكل النســاء

من الموظفين

40%

هن نساء
ّ
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Hadath
الحدث

توفير مكان عمل منتج

REGIE AND GENDER EQUALITY

— FREIDA PINTO

2017
Region
الفرع

C
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2

REGIE’S HUMAN RIGHTS POLICY

سياسة حقوق اإلنسان في الريجي

In alignment with the guiding principles of the UN Human Rights Council, and with the ISO 26000
social responsibility standards, the Regie Libanaise des Tabacs et Tombacs complies with the following:

Regie Libanaise des Tabacs et Tombacs is committed to:

:تلتزم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بالتالي

1- Respect for human rights throughout our operations is
vital to our commitment to doing business responsibly.
We base our commitment on the United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights and on the
principles of the international standard ISO 26000 to
promote and defend human rights in our operational
decisions and within our sphere of influence.

 وإننــا. ان احتــرام حقــوق اإلنســان أساســي للقيــام بأعمالنــا بمســؤولية-1
نســتند بذلــك الــى توجيهــات األمــم المتحــدة حــول حقــوق اإلنســان
 لتعزيــز هــذه الحقــوق والدفــاعISO 26000 وبمبــادئ المعيــار الدولــي
.عنهــا فــي قراراتنــا وضمــن نطــاق تأثيرنــا

2- 2018 witnessed the emergence of the Regie’s Human
Rights policy: A roadmap highlighting our beliefs and
presenting the concrete steps we will be taking to put
our respect to human rights into action.
3- Defending human rights, raising awareness, applying
equality, ensuring a supportive working environment
and reducing harm are among our main priorities with
respect to human rights.
4- A special committee was formed at the Regie to follow
up on the implementation of our policy and keep a
close eye on our progress in this field.

2
FIRST

Respecting, applying and defending civil
political, economic, social and cultural
human rights
in its policies and regulations, as well
as promoting full respect among its employees
and stakeholders.

عمــا بالمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن لجنــة حقــوق اإلنســان فــي
-2
ً
ً  واسـ،األمــم المتحــدة
ـتنادا إلــى المواصفــات والمعاييــر الدولية المتعلقة
. الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــةISO 26000 بالمســؤولية المجتمعيــة

SECOND

Raising awareness on the Regie’s
human rights policy

 علــى والدة سياســة حقــوق اإلنســان فــي الريجــي2018  شــهد العــام-3
وهــي خارطــة طريــق تترجــم قناعاتنــا وتســتعرض الخطــوات الملموســة
والعمليــة التــي ســنأخذها لتطبيــق احترامنــا لحقــوق اإلنســان بصــورة
.عمليــة

and training employees on complying
with its provisions.

THIRD

 ان الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ونشــر الوعــي وتطبيــق المســاواة وتوفيــر-4
بيئــة عمــل داعمــة والحــد مــن الضــرر هــي مــن بيــن أبــرز أولياتنــا فيمــا
 وقــد أنشــأنا لجنــة فــي الريجــي لمالحقــة تنفيــذ،يتعلــق بحقــوق اإلنســان
.سياســتنا هــذه ومتابعــة تقدمنــا فــي هــذا المجــال

Raising stakeholders awareness
on the Regie’s human rights policy

and its impact on the business by communicating
the Sustainable Development report periodically
as it is stipulated in the Regies’ SD strategy 5D.

HR Poster 50x70.pdf

1
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12:51 PM

FOURTH

Applying rights-based equality
among employees

without discrimination based on race, gender
age, pregnancy, language, nationality, religion
confession, economic condition, syndical
and political afﬁliation, civil and marital status
personal relationships and health conditions.
In addition, the Regie refrains from taking
part in activities that breach or impede
employees’ rights.

FIFTH

Ensuring the right to training and to a fair
and supportive working environment

including the right to establish associations, obtain
a sufﬁcient level of working convenience, medical care
real opportunities to take part in decision making on
a non-discriminatory basis, the right to be protected from
harassment and to obtain the necessary social protection
in case of illness, disability, death of spouse, old age and other.

SIXTH

Supporting the local community, participating
in resources creation and reducing the harm
resulting from its activities
in addition to shared responsibility through
combatting illicit trade and child labor in the industrial
and agricultural ﬁelds.

@RegieLibanaise | www.RLTT.com.lb
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3

نسبة رضى الموظفين

EMPLOYEES SATISFACTION LEVEL

3

81%
70%

2017

2018

Employees Satisfaction Level %
نسبة رضى الموظفين
Keen to maintain a satisfactory working environment
for each and everyone of our 850 employees, we
continuously review our employee satisfaction survey
annually and take measures and actions accordingly.

DEPARTMENTS AND
DIRECTORATES

تم جمع وتحليل

35  استمارة من670

GOVERNANCE
اإلدارة الرشيدة

670 EMPLOYEES
SATISFACTION
SURVEYS FROM 35

تســعى الريجــي باســتمرار لتوفيــر بيئــة عمــل مرضيــة لــكل فــرد مــن
 ولهــذا الســبب نقــوم بمراجعــة اســتمارة رضــى850 أفــراد أســرتها ال
الموظفيــن بصــورة دائمــة ســنويا وباتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة
.ـاء علــى ذلــك
ً بنـ

مديرية ومصلحة

HAVE BEEN GATHERED AND ANALYZED
In 2018, our employee satisfaction reached unprecedented
levels, with 81% compared to 70% in 2017.

 بلغــت نســبة رضــى الموظفيــن مســتويات غيــر مســبوقة2018 فــي العــام
.2017  فــي العــام70٪  مقارنــة مــع81٪ وصلــت إلــى

This reflects the commitment of the top management toward
hearing the voices of the employees.

.هذا األمر يعكس التزام اإلدارة باإلصغاء إلى آراء الموظفين
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25,000

من 25,000
مورد إلى
ّ 1000
 850موظف
 699رئيس بيع

GOVERNANCE
اإلدارة الرشيدة

مزارع،

FARMERS SATISFACTION,

1000 SUPPLIERS TO
850 EMPLOYEES, AND
699 WHOLESALERS.

Factory
المصنع

Suppliers
الموردون

Tobacco Leaf
التبغ الورق

Consumers
مستهلكين

Wholesalers
رؤساء البيع

Warehouse
المستودع

الموردون :مسؤولية وأداء
ّ
التزامنــا باإلســتدامة يشــمل كل المتعامليــن معنــا بمــن فيهــم
موردينــا .ولكــي نتمكــن مــن تقييــم التزامهــم بمبــادئ حقــوق اإلنســان
وحمايــة البيئــة ،أطلقنــا مبــادرة تهــدف إلــى إطــاع المورديــن بصــورة
غيــر مباشــرة عــن التزامنــا بتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة المســتدامة
وعــن نيتنــا فــي وقــت الحــق بــإدراج اإللتــزام بحقــوق اإلنســان وحمايــة
البيئــة فــي المناقصــات والعقــود.
بالنســبة إلــى المورديــن ،نحــن نعطــي األولويــة إلــى المحلييــن منهــم
كمــا نتعامــل مــع األجانــب أيضـ ًـا ،ملتزميــن دومـ ًـا بتطبيــق الممارســات
العادلــة للعقــود.
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يتــم تقييــم مــوردي التبــغ الــورق ومــوردي المــواد غيــر التبغيــة
باإلعتمــاد علــى توجيهــات ومبــادئ تقييــم تضمــن الشــفافية
والمســاءلة وممارســات التشــغيل العادلــة .وقــد تمــت الموافقــة فــي
العــام  2016علــى التوجيهــات  M1P7-G1التــي تذكــر صراحــة معاييــر
تقييــم المورديــن وخطــوات التدقيــق الالزمــة قبــل اســتخدام المــواد
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

FROM

SUPPLIERS: RESPONSIBILITY
AND PERFORMANCE
Our commitment to sustainability involves every single
person we work with, including our suppliers. To assess
their commitment to human rights and environmental
principles, we launched an activity aiming at informing our
suppliers indirectly about our commitment to implement
the strategy and then at inserting the requirement related
to commitment to human rights and environment protection
into the tenders and contracts.
We give priority to our local suppliers but deal as well
with several foreign ones, always applying fair contractual
practices. Our tobacco leaf and non-tobacco materials
suppliers are evaluated through supplier evaluation
guidelines that ensure transparency, accountability and
fair operating practices. The guideline M1P7-G1 has been
’approved in 2016. It clearly states the criteria of suppliers
evaluation, as well as the inspection and checking step prior
utilization of these raw materials. In addition, the documents

4

إدارة مسؤولة لسلسة التوريد

RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

4

تتولــى الريجــي إدارة تدفــق المنتجــات مــن المورديــن إلــى المســتهلكين مــن
خــال مجموعــة مــن آليــات العمــل التــي تتــم ضمــن سلســلة التوريــد .وتهــدف
آليــات العمــل هــذه الــى التركيــز علـــى كلفــة المــواد والتســليم الفعــال.
تتألــف سلســلة التوريــد فــي الريجــي مــن شــبكة منشــآت وأشــخاص يترابطــون
ً
وصــوال إلــى
بــدءا مــن التبــغ الورقــي
بعضهــم مــع بعــض لتقديــم المنتــج،
ً
الســجائر بشــكلها النهائــي .وان اســتراتيجية الريجــي فــي هــذا المجــال تشــمل
التخطيــط اإلســتراتيجي والزراعــة واختيــار مــوردي المكونــات أو المــواد الخــام،
ومراقبــة المخــزون ودفــق المنتجــات تجنبـ ًـا ألي نقــص فــي المخــزون ومشــاكل
فــي التصنيــع او العمليــات اللوجســتية.

Regie is managing the flow of products from suppliers to
consumers through a whole series of related processes that
take place along the supply chain; these processes aim to
focus on costs of materials and efficient delivery in order to
bring great value. Regie Supply chain consists of a network
of entities and persons interlinked to deliver a product
starting from tobacco leaf till having the final cigarette. Regie
strategy for this purpose covers strategic planning, planting,
choosing and managing suppliers of components or raw
materials, monitoring inventory and product flow to avoid
supply shortages, manufacturing, and logistics operations.

أمــا الجــزء األهــم فــي سلســلة التوريــد فهــو زراعــة التبــغ وذلــك بســبب
عــدة عوامــل مــن بينهــا عــدد المزارعيــن الكبيــر الذيــن تتعامــل معهــم الريجــي
ً
نظــرا للدخــل الثابــت الــذي تؤمنــه
واإلســتقرار الــذي توفــره هــذه الزراعــة
لمزارعــي التبــغ.

The most significant part of Regie supply chain is tobacco
growing, due to several factors including the large number
of farmers that Regie deals with and due to the stability that
it provides, coming from the fixed income that it generates
to farmers.
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of suppliers are overseen by the legal department to
ensure that all legal documents given by the suppliers are
correct and verified. Regie takes steps to ensure that work
is contracted or sub-contracted out only to organizations
that are legally recognized or are otherwise able and
willing to assume the responsibilities of an employer and to
provide decent working conditions. Regie only deals with
legally recognized suppliers. Most of the suppliers of the
multinational companies working with us throughout our
production process have sustainable plans.
Regie took the decision to add a new key performance
indicator related to the satisfaction of supplier and will
be launching soon the “supplier satisfaction” survey. The
improvement in the supplier’s performance from 2016 to
2018 reflects a good signal since it provides Regie with
areas for improving non conformed products and services.

5

 فــإن المســتندات القانونيــة المبــرزة مــن المورديــن،ـا عــن ذلــك
ً  فضـ.الخــام
 هــذا وتتخــذ الريجــي.تخضــع لمراجعــة الدائــرة القانونيــة للتأكــد مــن صحتهــا
التدابيــر الالزمــة للتأكــد مــن تلزيــم العمــل لمؤسســات معتــرف بهــا قانونـ ًـا
 او لمؤسســات تعتــزم أن تتحمــل مســؤولياتها كــرب عمــل وتوفــر،فقــط
 ناهيــك عــن أنهــا ال تتعامــل إال مــع مورديــن معتــرف.ظــروف عمــل الئقــة
ً
 معظــم الشــركات المتعــددة الجنســيات المتعامليــن معنــا.قانونــا
بهــم
.لديهــم برامــج إســتدامة

رؤساء البيع

For a person to be eligible to buy tobacco products directly
from Regie, a license needs to be obtained, along with a
wholesaler ID. The license is a clear contract between Regie
and the wholesaler and it contains general conditions.
License granting protocols are mentioned on our website.

5

analysis performed
is clearly shown from
was not addressed in
in 2018.

 يظهــر تقدمـ ًـاISO 26000 تحليــل ممارســات العمــل وفــق المعيــار الدولــي
ً
 وقــد انخفضــت نســبة المســائل غيــر المعالجــة.2016 واضحــا منــذ العــام
.2018  فــي العــام0٪  إلــى2016  فــي العــام5.7٪ مــن

Basically the progress is done in steps that ensure that work
is contracted or sub-contracted only to organizations that
are legally recognized or are otherwise able and willing to
assume the responsibilities of an employer and to provide
decent working conditions. Regie should use only those
labor intermediaries who are legally recognized and confer
legal rights on those performing the work.

وهــذا التقــدم تــم مــن خــال خطــوات تضمــن تلزيــم العمــل لمؤسســات
ً
 او لمؤسســات تعتــزم أن تتحمــل مســؤولياتها،قانونــا فقــط
معتــرف بهــا
 ناهيــك عــن أن الريجــي ال تتعامــل إال.ـرب عمــل وتوفــر ظــروف عمــل الئقــة
ّ كـ
ً
.مــع مورديــن معتــرف بهــم قانونــا ويعطــون الحقــوق القانونيــة للموظفيــن

2016

مخــوال بشــراء المنتجــات التبغيــة مباشــرة مــن
لكــي يكــون الشــخص
ً
 وعلــى رقــم تعريفــي لرؤســاء، عليــه اإلســتحصال علــى رخصــة،الريجــي
 والرخصــة هــي عبــارة عــن عقــد واضــح بيــن الريجــي ورئيــس البيــع.البيــع
 شــروط منــح الرخــص مذكــورة علــى موقعنــا.ويتضمــن الشــروط العامــة
.اإللكترونــي
تحــدد الريجــي وفقـ ًـا لمبــادئ الممارســة العادلــة الحصــة األســبوعية لرؤســاء
البيــع التــي تتضمــن ســعر الشــراء لــكل صنــف تبــغ ويتــم نشــر الحصــص
.األســبوعية علــى موقــع الريجــي اإللكترونــي

88.08%

2018

55.70

59.25

38.88

36.50

1.90

5.70

Not Applicatble
ال ينطبق

Not Being
Addressed
غير مطبق

1.85
In Progress
قيد التطبيق

Well Addressed
مطبق

Not Applicatble
ال ينطبق

Not Being
Addressed
غير مطبق

In Progress
قيد التطبيق
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A fair practice is considered through the weekly share
prepared by Regie on a weekly basis for wholesalers that
include purchasing price for each brand of tobacco. Weekly
share is published on our website.

Concerning the labor practices
according to ISO 26000, a progress
2016. The percentage of issues that
2016 decreased from 5.7% to 0%

ً اتخــذت الريجــي قـ
ـرارا بإضافــة مؤشــر أداء إضافــي يتعلــق برضــى المورديــن
ً
 هــذا التحســن فــي أداء.المــورد
رضــى
اســتمارة
قريبــا
وســوف تطلــق
ّ
 يقــر مؤشــر جيــد كونــه يعطــي2018  الــى العــام2016 المورديــن مــن العــام
 الخدمــات غيــر⁄ إدارة الحصــر مجــاالت للتقــدم والتعامــل مــع المنتجــات
.المطابقــة

REGIE WHOLESALERS

:تحليل ممارسات العمل

FAIR LABOR PRACTICES:

Well Addressed
مطبق

% of labor practices
 ممارسات العمل%

85.16%
78.47%
2016

2017

2018

Wholesalers Satisfaction Level %
نسبة رضى رؤساء البيع

Progress has been shown in the wholesalers satisfaction
from 2016, and this reflects the commitment of Regie
to meet the needs of customers.
In conformity with the law #174, we do not engage in any
practice that is deceptive, misleading, fraudulent or unfair,
ambiguous, including omission of critical information. There
is direct communication between us and our wholesalers.
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 ما يعكس التزامنا2016 ارتفعت نسبة رضى رؤساء البيع منذ العام
بتلبية احتياجات زبائننا

، ال تنخــرط الريجــي فــي أي نشــاطات مضللــة,174 عمــا بالقانــون رقــم
ً
 وتعتمــد علــى التواصــل المباشــر، مبهمــة او منقوصــة، غيــر عادلــة،مــزورة
.بينهــا وبيــن رؤســاء البيــع

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

اإلدارة المسؤولة للبيئة

3

We are committed to reducing our environmental footprint
across our supply chain and operations. This mainly
includes minimizing CO2 emissions, water use, energy and
fuel consumption and tobacco waste.

نحــن فــي الريجــي ملتزمــون بالحــد مــن أثــر أعمالنــا ونشــاطاتنا علــى البيئــة

In 2018, we continued to make progress in reducing our
environmental impact. In the following section, we present
an update on our latest initiatives related to environmental
management. These efforts demonstrate how we are
embedding the United Nations Sustainable Development
Goals into our sustainability strategy.

 واصلنــا تقدمنــا فــي مجــال الحــد مــن األثــر البيئــي وفــي،2018 فــي العــام

A

REDUCING ENERGY
CONSUMPTION

1MEASURES FOR ENERGY
REDUCTION

INSTALLATION OF DEAERATOR IN THE
STEAM BOILER SECTION:
The temperature of the water supplied from the deaerator
to the four boilers existing in the boiler room is 80°C instead
of 20°C ; that means instead of heating up the water from
20°C to 100°C , Regie is heating it up from 80°C to 100°C.
Regie has reduced the fuel consumption around 75% in the
boilers section.

2

INSTALLATION OF LED LAMPS
IN REGIE - HADAT BRANCH:
Regie has installed in year 2017:
240 LED lamps 120 cm and 60 cm. Consequently, we have
reduced around 8 kW.h from the energy consumption.
Regie has installed in year 2018:
1135 LED lamps 120 cm and 60 cm. Consequently, Regie
reduced around 30 kW.h from the energy consumption. In
year 2019, the night lighting in Regie, Hadat branch will be
changed to LED and solar panels will be used.
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الفقــرة التاليــة نســتعرض آخــر مبادراتنــا المتعلقــة بــإدارة البيئــة وكيفيــة
تضميــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي اســتراتيجيتنا

.المســتدامة

5

أ

:تركيب جهاز نزع الهواء في قسم سخان البخار

INSTALLATION OF DPF (DIESEL
PARTICULATE FILTER) IN REGIE BATROUN BRANCH:
The emissions of the generator 80 KVA as per the data sheet
before installation of the DPF system were as following:

تدابير خفض استهالك الطاقة

1

:2018 وفي العام
 ســنتم مــا أدى إلــى60 ســنتم و120  بقيــاسLED  لميــة1135 تــم تركيــب
 اإلنــارة2019  أمــا فــي العــام. كيلــوواط30 خفــض اإلســتهالك بمــا يقــارب
. وستســتخدم الطاقــة الشمســيةLED الليليــة فــي فــرع الحــدث لتصبــح

4

 تــم خفــض اســتهالك الطاقــة،بعــد تركيــب خــط ثانــي فــي معمــل بكفيــا

. أشــهر الــى ثالثــة أشــهر4  كيلــوواط والمــدة مــن285 بمعــدل

: في الريجي فرع البترونDPF تركيب فيلتر ديزل

5

 علــى الشــكلKVA 80 قبــل تركيــب فيلتــر الديــزل كانــت انبعاثــات المولــد
:التالــي

CO “Carbon Monoxide” (g/kW.h)

0.552

NMHC “Nonmethane Hydrocarbon” (g/KW.h)

0.099

After the installation of the DPF system, the emissions of the
generator 80 KVA are as following:
EMISSIONS اإلنبعاثات
CO “Carbon Monoxide” (g/kW.h)

 ســنتم مــا أدى إلــى خفــض60 ســنتم و120  بقيــاسLED  لميــة240 بتركيــب
. كيلــوواط8 اســتهالك الطاقــة بمــا يقــارب

: معمل بكفيا- ثان في الريجي
ٍ تركيب خط

34

PM “Particulate Matter” (g/KW.h)

. في قسم المراجل البخارية75% خفضت الريجي استهالك الوقود بنسبة

:2017 قامت الريجي في العام

.لإلنــارة الليليــة فــي المنشــأة

EMISSIONS اإلنبعاثات

 فــي قســم المراجــل75% خفضــت الريجــي اســتهالك الوقــود بنســبة
 درجــة مئويــة80  حيــث ان حــرارة الميــاه فــي جهــاز نــزع الهــواء هــي،البخاريــة
20 ـدال مــن تســخين الميــاه مــن
ً  درجــة مئويــة مــا يعنــي انــه بـ20 ـدال مــن
ً بـ
. درجــة100  درجــة الــى80  يتــم تســخينها مــن، درجــة100 درجــة الــى

: فرع الحدت-  في الريجيLED تركيب إنارة

 مــا أدى، ســنتم فــي مســتودعات بكفيــا120  بقيــاسLED  لمبــة500 تركيــب

LED  بروجكتــور64  وتركيــب. كيلــوواط10 إلــى خفــض اإلســتهالك بمعــدل

INSTALLATION OF A SECOND PROCESSING
LINE IN BIKFAYA FACTORY:
After the installation of a second processing line in
Bikfaya Factory, the processing season is now reduced
to 3 months instead of 4 months, entailing an
energy reduction of around 285 kW.h.

3

2

NMHC “Nonmethane Hydrocarbon” (g/KW.h)
PM “Particulate Matter” (g/KW.h)

This step will be applied as well to the full power plant in
Hadath that houses 6 gensets totalizing 4 MW with the
impactful importance on the reductions it will lead on actual
emissions.

RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
اإلدارة المسؤولة للبيئة

1

4

.الميــاه والطاقــة والوقــود ومخلفــات التبــغ

: فرع بكفيا-  في الريجيLED تركيب إنارة

INSTALLATION OF LED LIGHTING IN REGIE BIKFAYA BRANCH:
Installation of 500 LED lamps 120 cm in Bikfaya warehouses,
leading to a 10 kW.h reduction.
Installation of 64 Led projectors for night lighting in Regie
Bikfaya.

والتزامنــا يتضمــن الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون واســتهالك

خفض استهالك الطاقة

اإلدارة المسؤولة للبيئة

RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

80 أمــا بعــد تركيــب نظــام فيلتــر الديــزل فقــد أصبحــت انبعاثــات المولــد

: علــى الشــكل التالــيKVA

0.055

Reduction 90% انخفاض بنســبة

0.049

Reduction 50% انخفاض بنســبة

0.017

Reduction 90% انخفاض بنســبة

 مولــدات بقــدرة6 هــذه الخطــوة ســتُ نفذ أيضـ ًـا فــي فــرع الحــدث الــذي يضــم
. ميغــاواط األمــر الــذي ســيؤدي الــى انخفــاض كبيــر فــي اإلنبعاثــات الحالية4

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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B

IMPACT OF PRODUCTION
GROWTH ON ENERGY
CONSUMPTION

The manufacturing activities at Regie are expanding towards
an ascending consolidated production growth for the local
brands in addition to producing, based on licences, brands
of multinational companies like Philip Morris International
(PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco
(IT) and Von Eicken.
The production at Regie has scored almost 75% of the
total local sales, with total record of 725,000 master cases
of which 620,000 are for local brands and 100,000 are for
foreign brands in both KS and SKS formats.
Moreover, the year 2018 witnessed the purchase of new
specialized line to produce Super Slim brands.
The expansion plan in machineries and infrastructure is still
ongoing with the increase of the number of lines. Thus, the
figures of power consumption have slightly increased in 2017
relatively to 2016 whereas a significant increase occurred in
2018 due to the following major factors:
A. Increase in the total number of production lines from 5 to
7 leading to additional 250 kw/hr.

ب

أثــر نمو اإلنتــاج على معدل
إســتهالك الطاقة

.ايكــن

مســجال
 مــن مجمــوع المبيعــات المحليــة75% بلــغ إنتــاج الريجــي حوالــي
ً
 ألصنــاف100,000 منهــا ألصنــاف محليــة و620,000  صنــدوق725,000

.أجنبيــة

 علــى اســتحضار خــط جديــد بتصنيــع أصنــاف2018 هــذا وقــد شــهد العــام
.Super Slim اســتحضاره إلنتــاج أصنــاف

ان خطــة التوســع فــي المعــدات والبنــى التحتيــة ال تــزال متواصلــة مــع زيــادة
ـا فــي العــام
ً  وبالتالــي ارتفعــت أرقــام اســتهالك الطاقــة قليـ،خطــوط اإلنتــاج

 فــي حيــن حصلــت زيــادة مهمــة فــي العــام2016  مقارنــة مــع العــام2018
ً  نظـ2018
:ـرا للعوامــل التاليــة
. كيلوواط إضافية250  ما أدى إلى7  الى5  زيادة عدد خطوط اإلنتاج من.أ

C. Increase in the activity of the primary section to prepare
the cut tobacco calling for more steam and hot water and
consequently larger amount of fuel oil for the boilers.

ً  زيــادة عمــل قســم تحضيــر التبــغ المفــروم األمــر الــذي تطلــب مزيـ.ت
ـدا مــن

. ســاعة فــي اليــوم24

KVA 1000  زيــادة قــدرة غرفــة المولــدات مــن خــال تركيــب مولديــن بقــدرة.ث

E. Installation of 2x100 KW air compressors, which supplied
the compressed air extensively to the working production
lines.

 كيلــوواط للواحــد لتزويــد خطــوط100  كومبرســور هــواء بقــدرة2  تركيــب.ج

BY MID OF 2019

12

REGIE WOULD HOUSE
INTERNALLY AROUND
COMPLETE LINES WITH THE
LATEST TECHNOLOGY
ALLOWING A POSSIBILITY TO REACH 100,000
MASTER CASES / MONTH
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EDL (kW.h)
183,475.00

211,658.00

395,133.00

FEBRUARY شباطav

133,830.00

209,872.00

343,702.00

MARCH آذار

109,841.00

285,331.00

395,172.00

APRIL نيسان

107,759.00

247,745.00

335,504.00

MAY أيار

184,304.00

238,919.00

423,223.00

JUNE حزيران

239,104.00

268,313.00

507,417.00

JULY تموز

589,328.00

562,751.00

1,152,079.00

AUGUST آب

400,618.00

446,445.00

847,063.00

SEPTEMBER أيلول

412,031.00

479,384.00

891,415.00

OCTOBER تشرين األول

279,795.00

581,217.00

861,012.00

NOVEMBER تشرين الثاني

169,960.00

424,002.00

593,962.00

DECEMBER كانون األول

170,000.00

424,000.00

594,000.00
7,359,682.00

2017
GEN (kW.h)

 ســاعة24 للواحــد باإلضافــة إلــى زيــادة عمــل غرفــة المولــدات لتغطــي
.عمــل للمصنــع

.اإلنتــاج بالهــواء المضغــوط

ً  تركيــب مطبــخ جديــد فــي قســم التحضيــر العــام يتطلــب مزيـ.ح
ـدا مــن البخــار
300  خزانــات بســعة4( لتشــغيل الخزانــات التــي ســعتها أكبــر مــن القديمــة
.) ليتــر للخزانــات الســابقة200 ليتــر مقارنــة مــع

250  أدى الــى اســتهالكVRV  تركيــب نظــام تبريــد فــي المعمــل بتقنيــة.خ
.كيلــوواط إضافيــة

12 ستضم الريجي

2019 في منتصف العام

ً
ً
مجهزا بأحدث التقنيات
متكامال
خطا
ً
 صندوق في الشهر100,000 تصل قدرة تصنيعها إلى

TOTAL (kW.h)

JANUARY كانون الثاني

.البخــار والمــاء الســاخن وبالتالــي كميــة أكبــر مــن الوقــود

D. Increase in the capacity of the generators room by
installing 2x1000 KVA gensets in addition to the extensive
operation of the power plant to cover 24 hours working
conditions of the factory.

G. Installation of a cooling system in the factory using VRV
technology leading to additional 250 kw/hr.

GEN (kW.h)

RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
اإلدارة المسؤولة للبيئة

 ســاعة الــى18  زيــادة ســاعات العمــل فــي النصــف الثانــي مــن الســنة مــن.ب

1

2018

”فــي األصنــاف المحليــة (ســيدرز) إضافــة الــى بــدء التصنيــع بموجــب “إجــازة
 امبريــال توباكــو وفــون، جابــان توباكــو،لشــركات عالميــة مثــل فليــب موريــس

إستهالك الطاقة في محطة الكهرباء
2018 و2017 خالل عامي

ENERGY CONSUMPTION
FOR 2017 AND 2018

تتوســع اعمــال التصنيــع فــي الريجــي حيــث تضاعــف معــدل نمــو اإلنتــاج

B. Increase in the working hours of the second half of the
year from 18 hrs /day to 24 hrs /day.

F. Installation of a new kitchen in the primary section that
requires more steam to operate the casing tanks that
have a larger capacity than the previous old ones(4x
casing tanks each having a working volume of 300L
compared to 2 previous tanks of 200L each).

1

EDL (kW.h)

TOTAL (kW.h)

JANUARY كانون الثاني

219,152.00

117,852.00

337,004.00

FEBRUARY شباط

166,128.00

151,311.00

317,439.00

MARCH آذار

144,832.00

215,542.00

360,374.00

APRIL نيسان

73,043.00

270,666.00

343,709.00

MAY أيار

167,736.00

215,899.00

383,635.00

JUNE حزيران

203,774.00

248,808.00

452,582.00

JULY تموز

257,552.00

252,639.00

510,161.00

AUGUST آب

264,642.00

268,254.00

532,896.00

SEPTEMBER أيلول

216,052.00

253,548.00

469,600.00

OCTOBER تشرين األول

141,573.00

324,903.00

466,476.00

NOVEMBER تشرين الثاني

95,081.00

298,878.00

393,959.00

DECEMBER كانون الثاني

100,572.00

291,772.00

392,344.00
4,960,179.00
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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2

إستهالك الطاقة في المولدات
2018 و2017 خالل عامي

GENERATOR FUEL CONSUMPTION
OF 2017 AND 2018

2

2018
GEN (KW.h)

BOILERS FUEL CONSUMPTION

STEAM BOILER

FUEL (L)

JANUARY كانون الثاني

183,475.00

45,868.75

FEBRUARY شباط

133,830.00

33,457,50

MARCH آذار

109,841.00

27,460.25

APRIL نيسان

107,759.00

26,939.75

MAY أيار

184,304.00

46,076.00

JUNE حزيران

239,104.00

59,776.00

JULY تموز

589,328.00

147,332.00

AUGUST آب

400,618.00

100,154.00

SEPTEMBER أيلول

412,031.00

103,007,75

OCTOBER تشرين األول

279,795.00

69,948.75

NOVEMBER تشرين الثاني

169,960.00

42,490.00

DECEMBER كانون األول

170,000.00

42,500.00

2,980,045.00

745,011.25

TOTAL

3

WORKING HOURS / DAY

إستهالك الطاقة في المراجل البخارية

FUEL CONSUMPTION (L) / DAY

FUEL CONSUMPTION (L) / MONTH

3.5 T/hour

5

971.25

24,281.25

3.5 T/hour

3

582.75

14,568.75

1,554.00

38,850.00

TOTAL
TOTAL FUEL CONSUMPTION (L) / YEAR

3

466,200.00

As per the generator data
sheet, each KW.h needs
0.25L of fuel

GEN (KW.h)

FUEL (L)

JANUARY كانون الثاني

219,152.00

54,788.00

FEBRUARY شباط

166,128.00

41,532.00

MARCH آذار

144,832.00

36,208.00

APRIL نيسان

73,043.00

18,260.75

MAY أيار

167,736.00

41,934.00

JUNE حزيران

203,774.00

50,943.50

JULY تموز

257,522.00

64,380.00

AUGUST آب

264,642.00

66,160.50

SEPTEMBER أيلول

216,052.00

54,013.00

OCTOBER تشرين األول

141,573.00

35,393,25

NOVEMBER تشرين الثاني

95,081.00

23,770.25

DECEMBER كانون األول

100,572.00

25,143.00

2,050,107.00

512,526.75

TOTAL
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2017

As per the generator data
sheet, each KW.h needs
0.25L of fuel
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4

إستهالك البخار خالل عامي
2018 و2017

STEAM CONSUMPTION OF 2017
AND 2018
2018

Machine

Needed Steam

Working Hrs/

Steam Consump-

Steam Consump-

Steam Consump-

DCC

350

7.00

2,450.00

61,250.00

735,000.00

Casing Cylinder

450

7.00

3,150.00

78,750.00

945,000.00

Dryer

1300

10.00

13,000.00

325,000.00

3,900,000.00

Kitchen

300

4.00

1,200.00

30,000.00

360,000.00

Vacuum Chamber 1

1500

2.00

3,000.00

75,000.00

900,000.00

Vacuum Chamber 2

1500

5.00

7,500.00

187,500.00

2,250,000.00

Hot Water Tanks 1

1500

2.00

3,000.00

75,000.00

450,000.00

Hot Water Tanks 2

1000

4.00

4,000.00

100,000.00

1,200,000.00

Heat Exchanger

1500

10.00

15,000.00

375,000.00

2,625,000.00

Kg/Hr

Day

tion (kg/Hr)/Day

tion (kg/Hr)/Month

TOTAL

tion (kg/Hr)/Year

4

The cooling and heating consumption is the same for the year
2017 and the year 2018. We did not add any major equipment.

2018 حافــظ اســتهالك التبريــد والتســخين علــى معدالتــه فــي العاميــن
. إذ لــم تضــف الريجــي أي معــدات أساســية،2018و

In the year 2019, the cooling load will increase as Regie will
add a Chiller System for the new factory in C3, and also it has
already installed VRV system in the factory.

 فســيزداد اســتهالك التبريــد كوننــا ســنضيف نظــام2019 أمــا فــي العــام
 فــي المصنــعVRV تبريــد فــي المصنــع الجديــد وقمنــا بتركيــب نظــام
.األول

5

13,365,000.00

2017
Machine

Needed Steam

Working Hrs/
Day

Steam Consumption (kg/Hr)/Day

Steam Consump-

tion (kg/Hr)/Month

Steam Consumption (kg/Hr)/Year

DCC

350

5.00

1,750.00

43,750.00

525,000.00

Casing Cylinder

450

5.00

2,250.00

56,250.00

675,000.00

Dryer

1300

8.00

10,400.00

260,000.00

3,120,000.00

Kitchen

150

4.00

600.00

15,000.00

180,000.00

Vacuum Chamber 1

1500

2.00

3,000.00

75,000.00

900,000.00

Vacuum Chamber 2

1500

3.00

4,500.00

112,500.00

1,350,000.00

Hot Water Tanks

1500

2.00

3,000.00

75,000.00

450,000.00

Heat Exchanger

1500

10.00

15,000.00

375,000.00

2,625,000.00

TOTAL

9,825,000.00

Machine

Quantity

Power consumption
(kW.h)

Working
hours / day

Total cooling
consumption
(kW.h)/Month

Total cooling
consumption
(kW.h)/Year

Split Unit
12000 Btu/hr

57

1.00

8

11,400.00

68,400.00

Split Unit
18000 Btu/hr

43

1.70

8

14,620.00

87,720.00

Split Unit
24000 Btu/hr

57

2.00

8

22,800.00

136,800.00

Central DX Unit
48000 Btu/hr

2

4.50

10

2,700.00

16,200.00

Central DX Unit
60000 Btu/hr

43

3.20

10

41,280.00

247.680.00

Precision Cooling
Units

2

8.19

24

11,793.60

141,523.20

Chiller 60 Tons

3

75

8

45,000.00

270,000.00

TOTAL

6
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968,323,20

إستهالك الطاقة في نظام التدفئة

HEATING CONSUMPTION
Machine

Quantity

Power consumption
(KW.h)

Working hours
/ day

Total cooling
consumption
(KW.h)/Month

Total cooling
consumption
(kW.h)/Year

Split Unit
12000 Btu/hr

57

1.20

8

13,680.00

82,080.00

Split Unit
18000 Btu/hr

43

1.90

8

16,340.00

98,040.00

Split Unit
24000 Btu/hr

57

2.20

8

25,080.00

150,480.00

Heat Exchanger

1

906.25

8

181,250.00

1,087,500.00

TOTAL

5

RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
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Kg/Hr

إستهالك الطاقة في نظام التبريد

COOLING CONSUMPTION

6

1,418,100.00
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RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

7

اإلدارة المسؤولة للبيئة
إستهالك المياه

WATER CONSUMPTION

In 2018 Regie maintained the same water consumption as in
2016 and 2017:

 حافظــت الريجــي علــى النســبة نفســها تقريبـ ًـا مــن اســتهالك2018 فــي العــام
:2017 و2016 الميــاه المســجلة فــي العاميــن

• Increase of 10 m3/day in the water consumption in the
production department.
• Increase of 9 m3/day in the new kitchen installed in the
primary section.
• Increase of 9 m3/day for the cleaning process.
As a result, the water consumption in the year 2018 increased
around 28 m3/day compared to the year 2017.

C

.اليوم في قسم اإلنتاج/ 3 م10 • زيادة
.اليوم في المطبخ الجديد/3 م9 • زيادة
.اليوم لعملية التنظيف/3 م9 • زيادة
اليــوم/3 م28  بنســبة2018  إرتفــع إســتهالك الميــاه فــي العــام،نتيجــة لذلــك
.2017 مقارنــة بعــام

إدارة النفايات

WASTE MANAGEMENT
At the Regie, we are committed to
manage waste in a responsible way.
Many efforts are being deployed to have
our factories’ waste recycled. Cartons,
scrap, paper blanks and other waste are
being sold to third parties for reuse or
recycling.

64 ton of carton and 370 ton of scrap were sold to companies
who recycled or reused them. Approximately 130 ton of waste
generated during production are distributed between C48
carton, aluminum paper, envelop and paper blanks, carton
blanks, filters, cigarette papers and tipping papers:

،تلتــزم الريجــي بــإدارة النفايــات بــكل مســؤولية
ً
جهــودا حثيثــة فــي هــذا المجــال لتدويــر
وتبــذل
نفايــات معاملهــا مــن خــال بيــع الكرتــون والــورق
والمخلفــات األخــرى إلــى أطــراف خارجيــة إلعــادة
.اســتعمالها أو إعــادة تدويرهــا

2018 النفايات المباعة خالل العام
 طنـ ًـا مــن قصاصــات الــورق الــي شــركات370 طنـ ًـا مــن الكرتــون و64 تــم بيــع
 طنـ ًـا مــن النفايــات عــن130  ينتــج حوالــي.تقــوم بتدويرهــا أو إعــادة اســتخدامها
عمليــة التصنيــع ويتــوزع بيــن كرتــون وورق ألمنيــوم ومغلفــات وفالتــر وورق
:ســجائر وغيرهــا

نسبة النفايات حسب الفئة

WASTE PERCENTAGE / CATEGORY
5%
1%

3%

ج

RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
اإلدارة المسؤولة للبيئة

WASTE SOLD TO COMPANIES DURING
THE YEAR 2018

7

8%

4%

2%
11%

خردة

ورق مقوى

صناديق كرتون

ورق تغليف

ورق ألمنيوم

88

66%
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كرتون

Scrap

C48 Cartons

Carton Blanks

Envelopes and Paper
Aluminium Paper
Cartons
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A

نبذة عن أداء اإلستدامة

OVERVIEW OF SUSTAINABILITY
PERFORMANCE

1

مؤشرات األداء الرئيسية في الريجي

KEY PERFORMANCE INDICATORS AT REGIE
Objective/Key performance
indicators
مؤشرات األداء/أهداف

What Regie did
نتائج قياس مؤشرات األداء

Target
هدف

New Goal
هدف
مستقبلي

Ensure wholesalers satisfaction/M1P6
M1P6 تجار الجملة
ّ ضمان رضا

85.16 vs 88.08 in 2017

89

89

Wholesalers Satisfaction rate: δws = Σ δsj / m
δws = Σ δsj / m :تجار الجملة
ّ معدل رضا

vs 78.47 in 2016

Ensure Employees Satisfaction/S1P1
S1P1/ضمان رضا الموظفين

81 % vs 70% vs. 68.9 in 2016

Progress at
a glance
درجة التحسن
Mostly Met

71

Met

Ensure Events attendees’ satisfaction/S1P2
S1P2/ضمان رضا المشاركين في نشاطات اإلدارة

82.15% vs 79.45

Events’ Attendees Satisfaction rate: δEA = Σ δsj / m
معدل رضا المشاركين في نشاطات اإلدارة: δEA = Σ δsj / m

vs 70.23 in 2016

Minimize customer complaints/ M1P6
M1P6/الحد من شكاوى الزبائن
ّ

84/536= 16% vs
530/593 = 89%
vs 64% in 2016

81%

85%
Met

44%

16%

Met

# of complaints in questionnaires- δc
δc -عدد الشكاوى في اإلستبيانات
Suppliers’ performance/ M1P7, S2P1
M1P7, S2P1 /أداء الموردين

9.032 in 2018 vs 9 in 2017 vs
8.64 in 2016

9

9

Met

Average service provider evaluation grade- δSP
δSP -مقدمي الخدمات
درجة تقييم متوسط
ّ
Employee Performance Improvement /S1P1
ّ
S1P1 /الموظف
تحسين أداء

——————

77

____
31-12-2018

Personnel evaluation grade - δpe
δpe- معدل أداء الموظفين
55%

55%

60%

90%

100%

100%

2781/27956 =10%
vs 5% in 2016

10%

12%

Increase Capacity Building/S1P2
S1P2/زيادة بناء القدرات

41/491= 8.35%

7%

10%

qualified ISO internal audit % - δACB
δACB - % نسبة المدققين الداخليين الكفوئين الحائزين على شهادة

vs 3.57% in 2016

Risk Mitigation Efficiency - δRME
δRME-فاعلية التقليل من المخاطر
Quality Assurance Of Processes/M1P3
M1P3/ضمان جودة العمليات

1

Objective/Key performance
indicators
مؤشرات األداء/أهداف

What Regie did
نتائج قياس مؤشرات األداء

Quality control performance/P1P1
P1P1/أداء مراقبة الجودة

2.3 % in 2018 vs
2,7% in 2017

% of NC products per batch produced δDPB
δDPB النسبة المئوية للمنتجات غير المطابقة في الدفعة الواحدة المنتجة

vs 3% in 2016

Increase Quality performance of production/ P1P1

38.89% from initial PQC

P1P1/زيادة أداء الجودة في اإلنتاج

Target
هدف
2.5%

Increase Productivity rate performance/P1P1
P1P1/زيادة أداء معدل اإلنتاجية

New
Goal
هدف
مستقبلي
2.5%

Met

Reduction
of 14.5%

39.3%
from
initial
PQC

117 in 2018 vs 81 in 2017

82

Met

117
Met

The amount of products produced/hours worked
ساعات العمل/كمية المنتجات المنتجة
Quality performance of maintenance/S4P1
S4P1/أداء الجودة في الصيانة

Progress at
a glance
درجة التحسن

12.37%

16%

Promote Regie sustainable development strategy
تعزيز خدمات إدارة حصر التبغ والتنباك

20645 visitors in
2018 vs 14063 visitors in 2017

18000

# of visitors in Regie site - δVS
δVS - عدد الزائرين لموقع اإلدارة

Visits (27001)

Average training performance Rate/ S1P2
S1P2/معدل متوسط أداء التدريب

7.34 in 2018 vs 6.84
in 2017

16%

Partially Met

Maintenance efficiency - δME
δME - فاعلية الصيانة

Training effectiveness - δTE
δTE - فاعلية التدريب

8.3

Met

8.3
Partially Met

CONCLUDING REMARKS
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Risk Mitigation Performance/M1P5
M1P5/أداء التقليل من المخاطر

أ

Cost of poor quality COPQ - δCOPQ
δCOPQ - كلفة الجودة الرديئة

83

Employees Satisfaction rate: δES = Σ δsj / m
δES = Σ δsj / m :معدل رضا الموظفين

إستنتاجات اخيرة

CONCLUDING REMARKS

Met

Mostly Met

Audit Time Accuracy - δATA
δATA- دقة الوقت المحدد للتدقيق في الحسابات
Ensure Stakeholders Engagement/M1P6
M1P6/ضمان التزام المساهمين

Met

Stakeholders engagement % - δSE
δSE - % نسبة إشراك المساهمين

90
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B
a

NEXT STEPS
IMPLEMENTING OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY STANDARD (ISO 45001)

Regie is committed towards a strategic decision to establish
and design systematic processes, practical guidance,
based on international standards and best practices
related to health and safety that can be used to support its
sustainability initiatives in order to ensure that workers are
safe.
Concerning the employees or internal customers, implementing
an Occupational Health and Safety management system,
the ISO 45001 is primordial. Many reasons are behind the
importance of implementing the ISO 45001:
1- FINANCIAL REASONS
Safety and health management at the workplace
contribute to business success. Accidents and ill-health
inflict significant costs, often hidden and underestimated.
2- LEGAL REASONS
Carrying out a risk assessment, preparing a safety
statement and implementing what you have written down
are not only central to any safety and health management
system, they are required by law.

92
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ب

تطبيق معيار الصحة والسالمة
 المهنيةISO 45001

b
أ

تلتــزم إدارة الريجــي بالقــرار اإلســتراتيجي بتصميــم إجــراءات عمــل وإرشــادات
تســتند الــى المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى فــي مجــال الصحــة
والســامة المهنيــة ويمكــن اإلســتعانة بهــا لتدعيــم مبــادرات اإلســتدامة
.والتأكــد مــن ســامة العمــال
 حــول الصحــة والســامة المهنيــة أساســيISO 45001 وان تطبيــق معيــار
:لعــدة أســباب
 أسباب مالية-1
ادارة الســامة والصحــة فــي مــكان العمــل تســاهم فــي نجــاح اعمالنــا
فالحــوادث وحــاالت المــرض ترتــب علــى المؤسســة تكاليــف كبيــرة غالبـ ًـا مــا
.يتــم التقليــل مــن أهميتهــا

A SERIES OF PROCEDURES TO IMPLEMENT
ISO 45001 STANDARD

ISO 45001 سلسلة إجراءات لتطبيق معيار

The occupational health and safety policy and
procedures will be monitored using key performance
indicators that will be reviewed and updated by the
Management Board as often as may be appropriate, to
ensure objectives are achieved.

تخضــع سياســات واجــراءات الصحــة والســامة فــي العمــل
ً
ـتنادا لمؤشــرات األداء الرئيســية التــي تتــم مراجعتهــا
للمراقبــة اسـ
وتحديثهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة عنــد الضــرورة للتأكــد مــن بلــوغ
.األهــداف

• Determine the occupational Health and safety risks and
Hazards associated with our activities (such as exposure
to noise, air quality, temperature, humidity, lighting, dust,
hazardous chemicals, tobacco growing disease) and take
action to minimize their potential effects.

• تحديــد مخاطــر الصحــة والســامة المهنيــة المرتبطــة بأعمالنــا (مثــل
 وآفــات زراعــة، المــواد الكيميائيــة، الغبــار، الضــوء،التعــرض للضجيــج
.التبــغ) واتخــاذ التدابيــر للحــد مــن آثارهــا المحتملــة

• Increasing awareness of OH&S risks and developing a
group-wide safety culture.

 أسباب قانونية-2
ان اجــراء تقييــم للمخاطــر وصياغــة بيــان الســامة العامــة وتنفيــذ مــا تمــت
ً صياغتــه ليــس أساسـ
 انمــا هــي أمــور،ـيا فقــط ألي نظــام ادارة صحــة وســامة
.مطلوبــة قانونـ ًـا

• Improve Regie occupational health and safety performance
in preventing injury and ill-health.

 أسباب معنوية وأخالقية-3
اجــراء تقييــم للمخاطــر وصياغــة بيــان الســامة العامــة وتنفيذ ما تمــت صياغته
 وعلــى.يســاعد الموظفيــن علــى الوقايــة مــن اإلصابــات والمــرض فــي العمــل
أربــاب العمــل القيــام مــا بوســعهم للحــؤول دون تعــرض موظفيهــم للمــرض
.أو حــوادث خطــرة أو المــوت

• Ensure that workers are competent to do their assigned
tasks safely and they are equipped with the necessary
knowledge.

• Emphasizes the need for workers’ participation in the
functioning of Occupational health and safety processes.

ب

• زيــادة الوعــي حــول مخاطــر الصحــة والســامة المهنيــة وارســاء ثقافــة
.قائمــة علــى الســامة فــي المؤسســة
• تحســين اداء الصحــة والســامة المهنيــة فــي الريجــي مــن خــال الوقايــة
.مــن الحــوادث والحــاالت المرضيــة
• التشــديد علــى ضــرورة مشــاركة العمــال فــي اجــراءات الصحــة والســامة
.المهنية
• التأكــد مــن كفــاءة العمــال فــي تأديــة األعمــال الموكلــة لهــم ومــن
.تســلحهم بالمعرفــة الالزمــة لذلــك
.• تعزيز سلوكيات الصحة والسالمة من خالل التدريب والتواصل

• Promote safe and healthy behaviors through dedicated
training and communication campaigns.

CONCLUDING REMARKS
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3- MORAL AND ETHICAL REASONS
The process of carrying out a risk assessment, preparing a
safety statement and implementing what you have written
down will help employers prevent injuries and ill-health at
work. Employers are ethically bound to do all they can to
ensure that their employees do not suffer illness, a serious
accident or death.

الخطوات التالية
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c

 األهداف المستقبلية:ISO 9001

ISO 9001: FUTURE OBJECTIVES
Objectives / Actions

Description

1- Rehabilitation of the laboratory

Rehabilitation of the laboratory is something
essential to deal with since it affects the quality
control at production level.

Not Met

مطبق
غير
ّ

2- Implementation of ERP

The ERP is something that need customization
and continual improvement.

Partially Met

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

The implementation of the ISO 45001:
Occupational health and safety management system

To begin implementation end of 2019.

Not Met

مطبق
غير
ّ

3- Design a new rewarding scale

The human resources department should develop appropriate guideline. Procedure draft to be
produced in cooperation of DG, HR and to be
submitted by 2019 for review and approval by
DG.

Partially Met

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

علــى مديريــة المــوارد البشــرية وضــع الخطــوط التوجيهيــة
 ويجــب صياغــة اجــراءات عمــل بالتعــاون مــع االدارة.المناســبة
 للمراجعــة والموافقــة مــن2019 العامــة ورفعهــا فــي العــام
.قبــل المديــر العــام

 – تصميم مقياس جديد للمكافآت3

4- Recruiting new employees

Working on being able to outsource the technical
workforce needed in the factory.

Partially Met

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

يتم العمل على االستعانة بشركات خارجية لتأمين اليد
.العاملة الفنية للصناعة الوطنية

 – توظيف موظفين جدد4

5- Expand the scope of ISO 9001 to cover all department of
Regie LTT

The QMS will be expanded to include the majority of procedures in Hadat area by end 2019.

Partially Met

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

ســيتم توســيع نطــاق نظــام ادارة الجــودة ليشــمل معظــم
.2019 االجــراءات فــي منطقــة الحــدت مــع حلــول نهايــة العــام

 ليشمل كافة المديريات والمصالحISO 9001  – توسيع نطاق5

6- Improving infrastructure

Improving Infrastructure is a continual process,
and related to all area. Currently laboratory infrastructure is must.

Partially Met

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

تحســين البنــى التحتيــة عمليــة مســتمرة وتشــمل كافــة
ً
.حاليــا بنيــة المختبــر التحتيــة ضروريــة
.النواحــي

 – تحسين البنى التحتية6

7- Issuance of training policy

Drafting a guideline to describe the criteria for
selecting training courses and trainees.

Not Met

مطبق
غير
ّ

 – إصدار سياسة تدريبية7

8- Raise the quality culture

Conduct trainings on quality to all employees’
level.

Partially Met

تحضير مسودة حول أسس اختيار الدورات التدريبية
.والمتدربين

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

.إقامة دورات تدريبية حول الجودة لجميع الموظفين

 – نشر الوعي حول ثقافة الجودة8

9- Monitor quality trends

The directors and head of department should
make it a matter of routine to obtain reports
which provide information about quality developments in his or her area of activity.

Not Met

مطبق
غير
ّ

علــى المــدراء ورؤســاء المصالــح االســتحصال بشــكل روتينــي
علــى تقاريــر تعطــي معلومــات عــن تطــورات الجــودة فــي
.نطــاق عملهــم

 – تتبع آخر التطورات في مجال الجودة9

10- Establishing the sustainable tobacco initiative Lebanon:
“STIL”

This initiative aims to take care of the human
rights issues: Fighting child labor and decrease
youth smoking.

Not Met

مطبق
غير
ّ

”STIL“ : – ارساء مبادرة التبغ المستدام في لبنان10

11- Promote Human Rights Policy

This action aims to influence Regie stakeholders.

Partially Met

تهــدف هــذه المبــادرة الــى االهتمــام بمســائل حقــوق
 مكافحــة عمالــة االطفــال والحــد مــن التدخيــن لــدى:االنســان
.الشــباب

12. Implementation of Sustainable
Tobacco Environmental Practice “STEP”

This initiative aims to Implement some
international standards as Energy Management
System, Develop a Waste Management Strategy,
Develop a sustainable procurement policy,
Implement an environmental management
system and consider hiring an environmental
specialist.

Not Met

ً
جزئيـا
مطبق
ّ

تهــدف هــذه الخطــوة الــى التأثيــر علــى المتعامليــن مــع
.الريجــي

 – نشر سياسة حقوق االنسان11

مطبق
غير
ّ

تهــدف هــذه المبــادرة الــى تطبيــق بعــض المعاييــر الدوليــة
مثــل ادارة الطاقــة وتطويــر اســتراتيجية إلدارة النفايــات
وسياســة مشــتريات مســتدامة وتطبيــق نظــام ادارة بيئيــة
.والتفكيــر فــي توظيــف خبيــر بيئــي

”STEP“  – تطبيق الممارسات البيئية الستدامة التبغ12
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حالة التقدم

التفاصيل

 اإلجراءات/ األهداف

إعــادة تأهيــل المختبــر خطــوة أساســية ألنهــا تؤثــر علــى مراقبــة
.الجــودة فــي التصنيع

 إعادة تأهيل المختبر-1

.نظام تخطيط الموارد يحتاج الى مالءمة وتحسين مستمر

ERP  تطبيق نظام تخطيط الموارد- 2

.2019 البدء بالتطبيق في نهاية العام

 حول نظام الصحة والسالمة المهنيةISO 45001 تطبيق معيار

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
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Progress at
a glance

ج
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C

STEPS TOWARD PRODUCT
TRACEABILITY

1- Installation of tobacco blend security system in the primary
processing line of tobacco , allowing elimination of batch
components errors in the tobacco feeding and tracking of
each C48 cartoon used in each batch via barcode identifier.

2- Installation of a new kitchen for the preparation of flavors
equipped with RFID identifiers for each batch which as well
assigns each flavor batch to a tobacco batch number, and
thus allowing full security of the flavor type with the batch
type.
3-Reporting Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
system for tobacco batches history and units reports of
the primary line allowing further integration into a unified
reporting batching platform that provides batch unit report
all along the process saved in a history file for each of the
tobacco processed batches.

4- Establishing operation SOP for warehouses management
along with full locators addressing and logistics data base
and data structure and implementing ( already GO LIVE
PHASE ) a new warehouse management software based
on best standard operation practices procedure following
international standards for supply chain management in
operations planning, ordering, queuing, storing, handling
and tracing the raw material with the production batches.
The said WMS allows material reporting and traceability
by batch for all material affecting product quality as
well as easier means for physical count, inventory
accuracy and offers data migration with the purchasing
module for better tracking of material orders execution.
After consolidation period, a later update on the said
WMS would include Business intelligence KPIs related to
warehouses holding capacity, loaded capacity , dynamic
material flow simulation for material planning integrated with
dynamic production forecasting.

6-Preparing a plan to enhance its KPI of wastes in production
and reduce this waste by installing a central cigarettes
ripping unit that allows re-use of almost 70 % of the tobacco
in the rejected cigarettes and packs. The said unit will feature
as well devices for appropriate waste management for filters
attachment leftovers.
7- Continuing the internal development for the laboratory
capabilities of testing and validating the test unit of tobacco
leaves Nicotine and Sugar content to provide a higher
platform for the consistency of the quality of purchased
tobacco and consequently , with the routine tests, verify
regular characteristics of our products.

8- Increasing the level of automation for non value stream activities
by preparing a full conceptual system for end of line packing that
will help increasing the traceability and link up automatically the
production with the future Enterprise resource planning (ERP)
system via machine data base link up.
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نحو تتبع دقيق للمنتجات

ج

 تركيــب نظــام امــان وتتبــع لخلطــة التبــغ فــي مجموعــات التحضيــر تتيــح-1
التخلــص مــن األخطــاء التــي يمكــن ان تحــث خــال تلقيــم مكونــات
المزيــج التبغــي عبــر قــراءة الرمــز اآلحــادي لــكل كرتونــة تبــغ يتــم
. تلقيمهــا علــى خــط التحضيــر
 تركيــب مطبــخ جديــد لتحضيــر النكهــات مجهــز بعالمــات تعريــف لــكل-2
 تحــدد عبــر رقائــق الكترونيــة ذكيــة، مجموعــة مــن العطــور واالغلفــة
لــكل نكهــة رقــم المزيــج المحضــر فتضمــن ذلــك نــوع النكهــة مــع نــوع
.المجموعــة
 تطبيــق نظــام مراقبــة التحكــم واكتســاب البيانــات لتتبــع تاريــخ-3
مجموعــات التبــغ بمــا يؤســس لمرحلــة اكثــر تطــورا لبرنامــج آخــر يتيــح
ربــط قاعــدة بيانــات كافــة الوحــدات المنتجــة داخــل قســم التحضيــر
العــام ضمــن تقريــر موحــد لــكل مزيــج تبغــي يتــم تحضيــره مــع إمكانيــة
.نقــل هــذه البيانــات الــى برامــج أخــرى لتحليــل األداء فــي هــذا القســم

 انشــاء معيــار تشــغيل داخلــي إلدارة المســتودعات وقاعــدة بيانــات-4
ووضــع برنامــج معلوماتــي جديــد إلدارة المســتودعات, لوجســتية
ً
ـتنادا الــى اجــراء تشــغيلي يعتمــد علــى معاييــر دوليــة
فــي الخدمــة اسـ
إلدارة سلســلة التوريــد فــي مجــال تخطيــط العمليــات وتقديــم
.الطلبــات والتخزيــن وتتبــع المــواد الخــام مــع مجموعــات اإلنتــاج
ان البرنامــج المذكــور يؤمــن مســتوى الربــط المطلــوب
مــع قســم المشــتريات بمــا يتيــح تتبعــا افضــل لعمليــات
 كمــا يؤمــن اصــدار تقاريــر، الشــراء وشــحنات المــواد األوليــة
. مفصلــة حــول المــواد المســتهلكة فــي كل دفعــة انتــاج
 يمكــن،بعــد تثبيــت قتــرة االســتخدام والتآلــف مــع البرنامــج المذكــور
 ســعة، تحديثــه عبــر ادخــال معاييــر تقييــم حــول عمــل المســتودعات
التخزيــن وحجــم والعمليــات فيهــا فضــا عــن اعــداد اجــراء حســابي
يحتســب حجــات المــواد األوليــة مــع ترقبــات اإلنتــاج بصــورة ديناميــة
معطوفــة علــى قــدرة التخزيــن ممــا يســمح بتخطيــط افضــل لعمليــات
الشــراء والتخزيــن

 تحســين تشــغيل اآلالت عــن طريــق إجــراء صيانــة متعمقــة تجمــع بيــن-5
.جهــود الفريــق الفنــي والمهندســين مــن الشــركات المصنعــة

 إعــداد خطــة لتعزيــز مؤشــرات األداء فــي مجــال شــوائب التصنيــع-6
وخفــض كلفــة الهــدر عــن طريــق تركيــب وحــدة لتلــف الســجائر تســمح
 مــن تبــغ الســجائر المرفوضــة٪ 70 بإعــادة اســتخدام مــا يقــارب
أيضــا أجهــزة للتخلــص بشــكل مناســب مــن
ً ســتضم الوحــدة المذكــورة
.بقايــا الفالتــر
 مواصلــة التطويــر الداخلــي لقــدرات المختبــر لفحــص التبــغ ونســبة-7
النيكوتيــن والســكر فيــه وتوفيــر منصــة أفضــل للتأكــد مــن جــودة التبــغ
المشــترى وبالتالــي التأكــد مــن خــال االختبــارات الروتينيــة مــن تطابــق
.مواصفــات منتجاتنــا

 رفــع مســتوى المكننــة للنشــاطات مــن خــال إعــداد نظــام كامــل-8
تلقائيــا بنظــام تخطيــط
للتعبئــة يســاعد فــي زيــادة التتبــع وربــط اإلنتــاج
ً
.) عبــر ربــط قاعــدة البيانــاتERP( مــوارد فــي المســتقبل
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5- Enhancing the machines operation status by conducting in
depth maintenance combining efforts of its technical team
with Engineers from genuine manufacturers.

إستنتاجات اخيرة

