نحن " PPGواحدة"
غايتنا
We protect and beautify the world

اسرتاتيجيتنا
دعم مركزنا كرشكة عاملية رائدة يف يف قطاع الطالءات ،والدهانات ،واملواد الخاصة .حيث يُنظر إلينا باعتبارنا أفضل من
يعملون يف مجالنا.

النمو
•تحقيق النمو املستمر بتجاوز متطلبات السوق والعمالء
•التوسع يف األسواق واملناطق التي ال تشهد حضزرنا بقوة
•تعزيز عالمة  PPGالتجارية وإضفاء الحياة عىل الغرض الذي نبغي
تحقيقه PPG: We protect and beautify the world™ -

العمالء
•خلق قيمة لعمالئنا
•معرفة عمالئنا أكرث من معرفتهم ألنفسهم
•توفري استجابة ودعم ال مثيل لهام

االمتياز عىل املستوى التشغييل
•تطوير وتطبيق مامرسات عمل آمنة
•الرتكيز بشكل دقيق عىل الفاعلية وزيادة املكسب
•إدارة سلسلة القيم لدينا لتقليل بصمتنا البيئية

حلول مبتكرة
•الحرص عىل االبتكار وتقديم الحلول — تقديم حلول مستدامة لتلبية أهم
االحتياجات لدى عمالئنا
•نرش تكنولوجياتنا الرائدة عامل ًيا عرب أسواقنا
•الدخول يف رشاكة مع العمالء لتحقيق النجاح املستقبيل

املوظفون
•قيادة موظفينا ،ومتكينهم ،وتقديم مصدر اإللهام لهم ملساعدتهم عىل
النجاح
•بناء فرق متنوعة وشاملة
•التشجيع عىل وجود مكان عمل إيجايب وأخالقيات عمل قوية وتعكس
االلتزام

املساهمون
•زيادة املبيعات واملكاسب لضامن حصول املساهمني عىل عوائد فائقة

نحن فخر PPG
نهج PPG
كل يوم يف :PPG

نحن ندخل يف رشاكة مع عمالئنا لخلق قيمة متبادلة.

نتمتع بالرؤية الثاقبة ،كام نتميز بااللتزام وبروح املبادرة لدينا معرفة وثيقة بالسوق وبعمالئنا .نحن نركز عىل الحلول العملية ونصنع فارقًا.

نحن « PPGواحدة» للعامل.

نحن أفضل وأقوى م ًعا .نحن نوسع نطاق عملنا للوصول إىل أسواق جديدة ونقدم حلوالً مبتكرة حيث نقدم منتجات متميزة ألسواقنا ونجد بديالً
ملا اعتاد العمالء عىل استخدامه.

نحن نثق يف موظفينا كل يوم وبشتى السبل.

نحن منكن موظفينا يك يتخذوا القرارات الصحيحة .نحن نحتضن كل موظفينا ،ونتميز بالشفافية واالحرتام .تعليقاتنا واضحة وقابلة للتنفيذ.

نحن نحقق ما نبغيه .لدينا شغف بالنجاح.

لدينا القدرة عىل اإلنجاز .نحقق النتائج مع الحرص عىل االنضباط والنزاهة .نحن نضفي أكرب قدر من الطاقة عىل عملنا .نحن نقرر ونترصف
بذكاء ورسعة.

نحن ندير الرشكة وكأنها مملوكة لنا.

نحن نحرتم بعضنا بتحملنا للمسؤولية .نحن نعمل دو ًما مبا يحقق املصلحة الفضىل لرشكتنا ،وعمالئنا ،ومساهمينا ،ومجتمعاتنا.

أدائنا اليوم أفضل من األمس  -كل يوم.
نحن نتعلم دو ًما .نحن نطور موظفينا لتطوير رشكاتنا.

