2021-2017 الخطة االستراتيجية
UAERF STRATEGIC PLAN 2017-2021
ًالرؤية مؤسسة رياضية ذات قيمة عالية محلياً وآسيويا
Vision A successful and respected organisation in UAE sport and Asian rugby.
 استضافة أحداث مميزة والتميز المؤسسي،الرسالة يتطلع اتحاد االمارات للرجبي للريادة من خالل نشر الرياضة
Mission UAE Rugby aims to become a prominent sport in UAE through increased participation, outstanding events and organisational excellence.
Strategic Objectives الغايات االستراتيجية
الحوكمة – تقنين وتنظيم كل أنشكة رياضة الرجبي بالدولة
Governance- To provide leadership for all rugby activity in UAE.
تطوير األعمال – تحقيق االستدامة المالية وتقوية العالقات مع الشركاء
Business Development- Be financially sustainable with good relationships with all stakeholders.
نشر الرياضة – زيادة أعداد المواطنين الممارسين للرياضة
Growing the Game- Significantly increase the participation of Emiratis in rugby.
اآلداء العالي – توفير البرامج التدريبية المالءمة لرفع مستويات اآلداء وبالتالي النتائج الدولية
High Performance- Provide programmes that will improve playing standards and international results.
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Value Statements القيم المؤسسية
 الشغف والتضامن، النزاهة، االحترام،اتحاد االمارات للرجبي يتمسك بقيم رياضة الرجبي – االنضباط
UAERF will uphold the values of Rugby- Discipline Respect Integrity Passion and Solidarity.
اتحاد االمارات للرجبي يكرس الجهود لخدمة الجولة وتحقيق التميز المؤسسي
UAERF is devoted to serving the UAE and achieving Organisational Excellence.
اتحاد االمارات للرجبي يتلزم بتوفير تجربة ذات جودة لجميع الممارسين للرياضة بالدولة
UAERF is committed to providing a quality rugby experience for all participants in UAE.
اتحاد االمارات للرجبي يشجع مساهمة الشركاء بآليات اتخاذ القرار
UAERF will encourage the participation of stakeholders in decision making processes.
اتحاد االمارات للرجبي يتطلع الى آداء متميز بجميع المحافل األقليمية والدولية
UAERF aims to perform with distinction at all international and regional events.
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