الرؤية المهمة االستراتيجية القيم

رؤيتنا
أن نكون أكبر شركة دهانات في العالم وذلك بتقديم
أعلى جودة ،وحلول مبتكرة ومستدامة على الدوام
يثق العمالء في قدرتها على حماية منتجاتهم وما
يحيط بهم وإضفاء لمسة جمالية عليها.

www.ppg.com

قيمنا
التزامنا بالقيم األخالقية العالية والنزاهة من األساسيات التي ال يمكن التنازل
عنها بأي حال من األحوال نحن نطبق االستراتيجيات الخاصة بنا على كل
مستويات المؤسسة بطريقة أخالقية صارمة.
التفاني في خدمة العميل
نحن نعمل كي نخدم عمالئنا .نحن نركز على األسواق ونكرس جهودنا لتلبية حاجات
عمالئنا من المنتجات والخدمات.
احترام كرامة وحقوق ومساهمات موظفينا
نحن نحرص على السالمة في العمل ،وتوفير أماكن عمل صحية خالية من التحرش تعلي
من قيمة التنوع وتعزيز العمل الجماعي ومكافأة أصحاب األداء الجيد .نحن نطور موظفينا
من خالل التعلم المستمر ،ونحرص على وجود بيئة يعبر فيها الموظفون عن آرائهم التي
تحظى بكل احترام.
التعرف على اهتمامات وحاجات المجتمع
تعي بي بي جي مسؤوليتها في الحفاظ على البيئة العالمية التي تعمل فيها الشركة
وحمايتها .لتحقيق هذه الغاية ،ندير شركاتنا باستخدام ممارسات سليمة فيما يخص البيئة
والصحة والسالمة واإلشراف على المنتجات وفي الوقت ذاته تقديم حلول منتجات تقلل
من استهالك الطاقة وتقلل التأثير البيئي ألدنى حد .نحن نتواصل مع الجمهور ونشارك في
العمليات الحكومية وندعم المجتمعات المحلية.
نثمن عالقات سلسلة اإلمداد
نحن نزيد من كفاءات المورد ونطور العالقات التي تركز على التحسين المتبادل
والمتواصل والمسؤولية المستركة لتلبية حاجات العمالء.
تحمل المسؤولية أمام المساهمين
نحن شركة تركز على األداء وملتزمة باإلشراف على الشركة وبتحقيق عائدات لمالكي
بي بي جي.

استراتيجيتنا

مهمتنا

لدعم مركزنا كشركة عالمية رائدة في
قطاع الدهانات ،لدينا ثالث ركائز:

•العمل بنزاهة طوال الوقت بما يعكس
قيمنا وأخالقياتنا.

النمو

•تحقيق نمو مستمر في المبيعات
واألرباح.

•

تحقيق نمو مستمر فيما يتعلق بحجم
الشركة

•

التوسع في األسواق والمناطق التي ال
تشهد حضورنا بقوة

•

مواصلة الريادة في تعزيز قطاع الدهانات

•

االستمرار في إطالق العالمات التجارية
الخاصة ببي بي جي ومنتجاتها

االمتياز على المستوى التشغيلي
•

المداومة على التركيز بقوة على إدارة
النفقات وتحسين األرباح

•

رفع كفاءة سلسلة اإلمداد وتحسين إدارة
رأس المال العامل

المنتجات والخدمات
•

تطوير حلول مبتكرة لتلبية حاجات
عمالئنا األكثر إلحاحً ا

•

تعزيز خبرتنا العالمية فيما يخص األلوان

•

توفير خدمة ودعم عمالء استثنائية

•تطوير منتجات مبتكرة لتلبية
الحاجات المستقبلية.
•مراعاة السالمة في العمل ،وحماية
البيئة ودعم المجتمعات التي نعمل
فيها.
•تحقيق عائدات كبيرة لحاملي األسهم.

