
QUALITY
POLICY

سيـاســة
الجودة

نسعى في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الى أن نكون من رّواد شركات التبغ 
المستدامة عالميًا، من خالل االلتزام بأهداف التنمية المستدامة الصادرة عن 
المخصصة  منتجاتنا  لجودة  المستمر  التحسين  على  نعمل  المتحدة،  األمم 
للمستهلكين الراشدين، ملتزمين بدعم النمّو االقتصادي الوطني، ومشاركين 

أساسيين في تحسين الوضع االجتماعي المحلي.

 كما نعمل جاهدين إلنتاج منتج وتقديم خدمة يمكننا أن نفخر بها، كما نسعى 
على  بالحفاظ  وملتزمون  مالحظاتهم  من  والتعّلم  عمالئنا  حاجات  تلبية  الى 
مؤشر عال لرضا العمالء لدينا من خالل التحقيق في أي شكوى او خطأ وسنبذل 

قصارى جهدنا لتصحيح المبرر منها.

جميع االجراء والعاملون في مؤسستنا مسؤولون عن جودة عملهم، حيث نوّفر 
لهم برامج التدريب اضافة الى السياسات واالجراءات وآليات العمل لمساعدة 

جميع األفراد على تحقيق المعايير المطلوبة. 

 ،ISO 45001 المهنية  والسالمة  الصحة  اجراءات  تطبيق  الى  نسعى  اننا  كما 
البيئية  المخاطر  خاصة  المخاطر  ادارة  الى  اضافة  وعمالها  اجرائها  جميع  على 

الناتجة عن انشطة العمل الخاصة بنا.
ان االدارة وجميع المديرون مسؤولون عن مراقبة نظام إدارة الجودة وتشريك 

جميع الموظفين والعمالء بالنظام.

الجودة  نظام  ومراقبة  وتحديث  المستمرة  المراجعة  الجودة مسؤول عن  مدير 
وتقديم تقارير منتظمة إلى المدير العام عن تنفيذ النظام وحالته وفعاليته،

المعيار  مع  يتوافق  إدارة  نظام  تنفيذ  خالل  من  سبق  ما  تحقيق  الى  نهدف 
والقوانين  االنظمة  بجميع  وااللتزام   ،ISO 9001 الجيدة  للممارسات  الدولي 

المرعية االجراء.

يتم تعديل سياسة الجودة عند تحديث األهداف االستراتيجية للريجي.

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 continuously improve the 
quality of its tobacco products for adult consumers. We are 
committed to supporting the national economy and being a main 
contributor in ameliorating the local social situation. 

Furthermore, we strive to offer products and services that we can 
pride ourselves on. We endeavor to meet our customers’ needs 
and to learn from their observations, committed to maintaining a 
high customer satisfaction rate by examining and addressing any 
complaint or error.

Our employees and workers are responsible for the quality of their 
work, as we provide them with trainings, policies, procedures and 
work processes to help them attain the required standards. 

We also work on implementing an Occupational Health and Safety 
management system ISO 45001, in addition to managing risks, 
mainly environmental risks resulting from our activities.
  
The Regie management and directors are responsible for 
monitoring the quality management system and engaging all 
employees and workers in the System. 
The Quality Manager is responsible for the ongoing update and 
monitoring of the quality system and for submitting regular 
reports to the Director General on the implementation, status and 
effectiveness of the system. 

We aim at implementing all the above through a quality 
management system that aligns with the international standard 
for good practices ISO 9001 and with the laws and regulations in 
force.

The quality policy is revised upon updating the strategic objectives 
of the Regie.
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