
تسعى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية إلى االرتقاء لتصبح واحدة من الشركات المستدامة الرائدة في العالم 
من خالل االلتزام بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وتعمل المؤسسة بشكل حثيث لتحسين 
جودة منتجات التبغ التي تقدمها للمستهلكين البالغين وتقديم منتجات وخدمات نفخر بها. نحن ملتزمون بدعم 

االقتصاد الوطني وبأن نكون مساهمين أساسيين في تحسين الوضع االجتماعي المحلي.

إلى ذلك، نسعى جاهدين لتلبية احتياجات عمالئنا وأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار والحفاظ على معدل رضا 
مرتفع بين العمالء من خالل معالجة أي شكوى وتصحيح أي خطأ. نتعهد أيًضا بااللتزام بالمتطلبات القانونية 

المعمول بها باإلضافة إلى متطلبات الجودة والعمالء كما بمتطلبات اإلدارة.

يدمج نظام اإلدارة في الريجي بين متطلبات ISO 9001: 2015 و ISO 45001: 2018 وذلك حفاظًا على 
الجودة والصحة والسالمة معًا.

هذا وتلتزم اإلدارة بضمان وتحسين صحة الموظفين وسالمتهم ورفاهيتهم باستمرار. لذلك نتعهد بالحؤول 
دون تعرض موظفينا ومتعهدينا وزوارنا ألي إصابة أو مرض وتأمين مكان عمل آمن وصحي لهم.

تحقيق هذه الغاية يتم من خالل القضاء على مخاطر الصحة والسالمة والحد من األخطار وتحديد أهداف 
واضحة يتم رصدها وتحليلها بانتظام. نقوم أيًضا بإشراك أعضاء فريقنا في إنشاء نظام اإلدارة من خالل التشاور 

واإلشراك والتدريب على المخاطر الخاصة بالوظيفة والوقاية من المخاطر وعلى ضرورة اإلعالن عن أي حادث 
من خالل تعزيز اإلبالغ من دون القاء اللوم على المبلغين.

أعضاء أسرة الريجي ممثلون في نقابة العمال والموظفين التي تهدف إلى إرساء جو من التعاون واالحترام 
وتحسين الظروف المالية وظروف العمل لموظفي الريجي. مشاركتهم في إنشاء نظام الصحة والسالمة 

شكلت عامًال أساسًيا في نجاحه.

موظفونا مسؤولون عن جودة وسالمة عملهم، حيث نوفر لهم البنية التحتية واألدوات ومعدات الحماية 
الالزمة وجلسات التدريب والسياسات واإلجراءات واإلعالنات والتعليمات الالزمة لمساعدتهم في تحقيق 

المعايير المطلوبة.

ُتنشر هذه السياسة داخلًيا وخارجًيا وُتبلغ إلى جميع األطراف المعنيين وتتم مراجعتها باستمرار من قبل مجلس 
اإلدارة.

Striving to become one of the sustainable companies in the world by committing to the UN 
Sustainable Development Goals (SDGs), the Regie continuously endeavors to improve the quality of 
its tobacco products for adult consumers and to offer products and services that we can pride 
ourselves on. We are committed to supporting the national economy and being a main contributor in 
ameliorating the local social situation. 

We endeavor to meet our customers’ needs and to learn from their observations and to maintain a 
high customer satisfaction rate by examining and addressing any complaint or error. We also pledge to 
adhere to applicable legal, ISO and client requirements as well Regie’s own requirements. 

Our management system integrates the requirements of ISO 9001:2015 and ISO 45001:2018 for 
both quality and health & safety.

Our management is committed to ensure –and constantly improve- employee Health, Safety and 
wellbeing. Therefore, we pledge to prevent injury and ill-health among our employees, contractors 
and visitors and to ensure a safe and healthy workplace.

We shall achieve that through the elimination of H&S hazards and reduction of risks and by setting 
clear objectives that are regularly monitored and analyzed. We shall also include our team members 
in the establishment of the management system through consultation and participation and train 
them on job-specific hazards, risk prevention and on the necessity to declare any accident, incident 
or near-miss by promoting blameless reporting.

Regie team members are represented by a Syndicate of laborers and staff that aims to create an 
atmosphere of cooperation and respect and to improve the financial and working conditions of Regie's 
staff. Their involvement in the establishment of the H&S system was paramount to its success.

Our employees are responsible for the quality and safety of their work, as we provide them with the 
needed infrastructure, tools, protective equipment, training sessions, policies, procedures, notice 
boards and instructions to help them attain the required standards.

This policy is communicated both internally and externally to all interested parties and is constantly 
reviewed by the board of directors.
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