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Aim Higher

تسھیل األمور
.التعامل معنا أمر سھل

عندما نواجھ أموًرا تبطئ وتیرة 
عملنا، فإننا نبحث عن وسیلة 

.أفضل

نعطي األولویة لألمور األكثر 
.أھمیة ونسلك الطرق المباشرة

سمو االھداف
ودة لقد وضعنا معیار العمل بأعلى ج

PMI.لتوفیر أفضل أثر لمجتمع ال 

نحن في مقدمة الطریق بفضل 
التفكیر على المدى الطویل 

.والتصرف على المدى القصیر

نحن نتحمل مسؤولیة ما نفعلھ بال 
.خوف ونعلم أن كل عمل مھم

كن ُمرحبًا
نحن نحقق االنتماء الحقیقي 

للجمیع؛ ألن اختالفاتنا تجعلنا 
.أقوى

نعمل بإنسانیة ونُبدي اھتماًما 
وتعاطفًا واحتراًما الحتیاجات 

.اآلخرین

ھم، نفترض حسن النیة ونسعى للف
.ال إلصدار األحكام

شغف االستطالع
دمة نسعى دائًما لطرق تحسین الخ

 PMI.التي نقدمھا لمجتمع  ال

نرى التحدیات كفرص للتحدیث 
.ونستغل ھذه الفرص

نعمل نشعر سریعًا بإمكانیة إخفاقنا ف
.على تصحیح األوضاع

معًا نستطیع
نحن نقیم عالقات عمیقة وثقة 
تساعدنا على العمل معًا نحو 

.تحقیق رسالتنا

نستخدم ھدفنا المشترك لیوحدنا 
.ركمجتمع ویحفزنا نحو تحقیق األث

ة نعمل بما یتفق مع أھدافنا العالمی
مع تمكیننا من تحقیق األھداف 

.المحلیة

PMI  للالقیم الثقافیة



تسھیل االمور
.التعامل معنا أمر سھل

.عندما نواجھ أموًرا تبطئ وتیرة عملنا، فإننا نبحث عن وسیلة أفضل

.نعطي األولویة لألمور األكثر أھمیة ونسلك الطرق المباشرة

السلوكیات:

.أتحدث بصراحة ولطف للوصول إلى النتیجة الصحیحة سریعًا●
.أتمكن من التواصل والتفاعل بوضوح وبساطة وشفافیة بما یتوافق مع احتیاجات المشاركین●
.أعمل على الحد من التعقید وإزالة العوائق كلما أمكن ذلك●
.أُشرك األشخاص المناسبین بالطریقة الصحیحة●
.قراراتيأو البیانات التي تدعم/أتصرف بسرعة قدر اإلمكان اسعى للحصول على المعلومات الالزمة عند الحاجة، ولدي الخبرة و●
.أرفض بعض األشیاء لكي أتمكن من قبول األشیاء األھم●



سمو األھداف
PMI.وضعنا معیار العمل بأعلى جودة لتوفیر أفضل أثر لمجتمع ال لقد 

.نحن في مقدمة الطریق بفضل التفكیر على المدى الطویل والتصرف على المدى القصیر

.نحن نتحمل مسؤولیة ما نفعلھ بال خوف ونعلم أن كل عمل مھم

السلوكیات:

.أقدم دائًما تجارب وأعمال ممتازة وأسعى دائًما لُطرق التحسین●
.في عمليابقى على اطالع دائم على كافة التحدیثات في كافة القطاعات وأستخدم ھذه الرؤى لتحفیز تحقیق جودة أعلى●
.أتصرف سریعًا وأخاطر مخاطرات ذكیة بشكل دائم مع إدراك األثر على المدى الطویل●
.لدّي وعي بالذات وأسعى بانتظام لمعرفة المالحظات وأرحب بھا، فھي طریق التطور الشخصي●
.اسعى دائما للتصرف واتخاذ االجرادات الالزمة وأتحمل مسؤولیة النتائج●
.أتصرف بأخالق ونزاھة وأتابع دائًما التزاماتي وأثق في أن اآلخرین یتّبعون نفس النھج●



كن ُمرحبًا
.                                                                              نعمل على تحقیق بیئة مؤاتیة لكي یشعر الجمیع باالنتماء؛ ألن اختالفاتنا تجعلنا أقوى 

.نعمل بإنسانیة ونُبدي اھتماًما وتعاطفًا واحتراًما الحتیاجات اآلخرین

.نفترض حسن النیة ونسعى للفھم، ال إلصدار األحكام

السلوكیات:

.أرفض كل ما یشیر إلى عدم االحترام أو التحیز أو التمییز●
.أوفر بیئات آمنة وداعمة ومحترمة نستطیع فیھا جمیعًا التعبیر عن احتیاجاتنا، ویُسمع فیھا كل صوت منا●
.أُدرك أوجھ تحیزي وخلفیتي●
.اعطي وقتا كافیا  ألتفھم خبرات اآلخرین واحتیاجاتھم وتجاربھم ووجھات نظرھم الفریدة●
.أتعاطف مع اآلخرین، وأرى أفضل ما فیھم، وأبحث عن فرص النجاح في الشراكة معھم●
.أُعطي األولویة لسالمتي وصحتي النفسیة، وأعطي اآلخرین المجال لذلك●



شغف االستطالع
 PMI.نسعى دائًما لطرق تحسین الخدمة التي نقدمھا لمجتمع ال

.نرى التحدیات كفرص للتحدیث ونستغل ھذه الفرص

.نشعر سریعًا بإمكانیة إخفاقنا فنعمل على تصحیح األوضاع

السلوكیات:

 PMI.الأفكر تفكیًرا نقدیًا وأقترح الحلول التي یمكنھا تلبیة احتیاجات مجتمع ●
.القیم الحقیقیة والتحسین عند الحاجةالیجادللعثور على طرق جدیدة PMIأتطلع إلى ما ھو أبعد من ●
.أواجھھاأبادر وأتحمل مسؤولیة حل المشكالت التي ●
.اسعى البقى منفتح الذھن ومحبًا لالستطالع وأستغل فرص التغییر●
.أوفر بیئة آمنة للتجارب ومشاركة األخطاء كوسیلة للتحسین●
.ممكن للمضي قدًما" صحیح"أتعلم باستمرار من اآلخرین وأدرك أن ھناك دائًما أكثر من طریق ●



معًا نستطیع
.نقیم عالقات عمیقة وثقة تساعدنا على العمل معًا نحو تحقیق رسالتنا

.نستخدم ھدفنا المشترك لیوحدنا كمجتمع ویحفزنا لنكون مؤثرین

.نعمل بما یتفق مع أھدافنا العالمیة مع تمكیننا من تحقیق األھداف المحلیة

السلوكیات:

.أقیم عالقات شخصیة تستمر ولیس صالت فحسب●
.أستمع لكي أفھم وأجد طرقًا للتعامل في الحلول●
.سرعأحتفل بالنجاحات والدروس المستفادة حتى نتمكن جمیعًا من التطور واالنطالق إلى األمام على نحو أ●
أدعم َمن حولي وأعلم أنني ال یمكنني النجاح إال إذا نجحنا جمیعًا●
.اعطي حریة في العمل في إطار واضح، وأقدم تمكینًا ھادفًا●
.وأعمل لتحقیق أفضل نتیجة عامة تخدم رسالتنا PMIالأدرس أثر أعمالي على أفراد مجتمع ●



نقیم عالقات عمیقة وثالعمل معًا نحو تحقیق 
.رسالتنا

نستخدم ھدفنا المشترك لیوحدنا كمجتمع 
.ویحفزنا لنكون مؤثرین

ننا نعمل بما یتفق مع أھدافنا العالمیة مع تمكی
.من قة تساعدنا على تحقیق األھداف المحلیة

السلوكیات:

س أقیم عالقات شخصیة تستمر ولی●
.صالت فحسب

امل أستمع لكي أفھم وأجد طرقًا للتع●
.في الحلول

فادة أحتفل بالنجاحات والدروس المست●
.حتى نتمكن جمیعًا من التطور

واالنطالق إلى األمام على نحو 
.أسرع

ني أدعم َمن حولي وأعلم أنني ال یمكن●
.النجاح إال إذا نجحنا جمیعًا

في إطار اعطي حریة في العمل ●
.واضح، وأقدم تمكینًا ھادفًا

أدرس أثر أعمالي على أفراد مجتمع●
وأعمل لتحقیق أفضل PMIال

.نتیجة عامة تخدم رسالتنا

نسعى دائًما لطرق تحسین الخدمة 
 PMI.التي نقدمھا لمجتمع  ال

نرى التحدیات كفرص للتحدیث ونستغل ھذه 
.الفرص

نشعر سریعًا بإمكانیة إخفاقنا فنعمل على 
.تصحیح األوضاع

السلوكیات:

حلول التي أفكر تفكیًرا نقدیًا وأقترح ال●
یمكنھا تلبیة احتیاجات مجتمع

 PMI.ال
PMIأتطلع إلى ما ھو أبعد من ●

یم الیجاد القللعثور على طرق جدیدة 
.الحقیقیة والتحسین عند الحاجة

أبادر وأتحمل مسؤولیة حل المشكالت●
.أواجھھاالتي 

منفتح الذھن ومحبًااسعى البقى●
.یرلالستطالع وأستغل فرص التغی

أوفر بیئة آمنة للتجارب ومشاركة ●
.األخطاء كوسیلة للتحسین

أتعلم باستمرار من اآلخرین وأدرك ●
أن ھناك دائًما أكثر من طریق 

.ممكن للمضي قدًما" صحیح"

.التعامل معنا أمر سھل

عندما نواجھ أموًرا تبطئ وتیرة عملنا، فإننا نبحث عن 

.وسیلة أفضل

نعطي األولویة لألمور األكثر أھمیة ونسلك الطرق 

.المباشرة

السلوكیات:

أتحدث بصراحة ولطف للوصول ●
.إلى النتیجة الصحیحة سریعًا

أتمكن من التواصل والتفاعل ●
توافق بوضوح وبساطة وشفافیة بما ی

.مع احتیاجات المشاركین
أعمل على الحد من التعقید وإزالة ●

.العوائق كلما أمكن ذلك
طریقة أُشرك األشخاص المناسبین بال●

.الصحیحة
سعىأتصرف بسرعة قدر اإلمكان أ●

للحصول على المعلومات الالزمة 
أو /، ولدي الخبرة وعند الحاجة، 

.البیانات التي تدعم قراراتي
من أرفض بعض األشیاء لكي أتمكن●

.قبول األشیاء األھم

نعمل على تحقیق بیئة مؤاتیة لكي یشعر 
.وىالجمیع باالنتماء؛ ألن اختالفاتنا تجعلنا أق

نعمل بإنسانیة ونُبدي اھتماًما وتعاطفًا 
.واحتراًما الحتیاجات اآلخرین

نفترض حسن النیة ونسعى للفھم، ال إلصدار 
.األحكام

السلوكیات:

ام ما یشیر إلى عدم االحترأرفض كل ●
.أو التحیز أو التمییز

أوفر بیئات آمنة وداعمة ومحترمة ●
ن نستطیع فیھا جمیعًا التعبیر ع

ت احتیاجاتنا، ویُسمع فیھا كل صو
.منا

.وخلفیتيأُدرك أوجھ تحیزي ●
خبرات اعطي وقتا كافیا  ألتفھم●

اآلخرین واحتیاجاتھم وتجاربھم 
.ووجھات نظرھم الفریدة

أتعاطف مع اآلخرین، وأرى أفضل ما●
فیھم، وأبحث عن فرص النجاح في

.الشراكة معھم
أُعطي األولویة لسالمتي وصحتي●

النفسیة، وأعطي اآلخرین المجال 
.لذلك

وفیر لقد وضعنا معیار العمل بأعلى جودة لت
 PMI.أفضل أثر لمجتمع ال

ى نحن في مقدمة الطریق بفضل التفكیر عل
المدى الطویل والتصرف على المدى 

.القصیر

نحن نتحمل مسؤولیة ما نفعلھ بال خوف 
.ونعلم أن كل عمل مھم

السلوكیات:

أقدم دائًما تجارب وأعمال ممتازة ●
.وأسعى دائًما لُطرق التحسین

ابقى على اطالع دائم على كافة ●
التحدیثات في كافة القطاعات

یق وأستخدم ھذه الرؤى لتحفیز تحق
.جودة أعلى في عملي

أتصرف سریعًا وأخاطر مخاطرات ●
ى ذكیة بشكل دائم مع إدراك األثر عل

.المدى الطویل
لدّي وعي بالذات وأسعى بانتظام●

لمعرفة المالحظات وأرحب بھا، 
.فھي طریق التطور الشخصي

اسعى دائما للتصرف واتخاذ ●
وأتحمل مسؤولیة االجرادات الالزمة

.النتائج
ًما أتصرف بأخالق ونزاھة وأتابع دائ●

التزاماتي وأثق في أن اآلخرین 
.یتّبعون نفس النھج

Aim Higher

PMIللالتصرفات والقیم الثقافیة  
معًا نستطیعشغف االستطالعكن ُمرحبًاسمو االھدافتسھیل االمور
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