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من نحن ..
أمبيشن إلدارة األندية الرياضية مؤسسة رياضية متخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية و إدارة المنشآت الرياضية تم
افتتاحها في عام  2016و مقرها مدينة أبوظبي في دولة االمارات العربية المتحدة حيث تولي إهتمامًا بجميع أنواع الرياضات و
لجميع فئاتها .
و حفاظًا على ما أولته الدولة من إهتمام بالرياضة فلقد قمنا بتصميم خدماتنا لتلبي جميع اإلحتياجات الرياضية لمختلف
األنشطة بحيث تشمل خدماتنا تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية كالبطوالت الرياضية و ورش العمل و الدورات التدريبية و
المؤتمرات الرياضية  ،كما نعمل أيضا على إدارة المنشآت الرياضية المختلفة مثل المالعب الرياضية و القاعات متعددة األغراض و
صاالت اللياقة البدنية و غيرها  ،فض ً
ال عن إدارة األكاديميات الرياضية المتخصصة .
و انطالقًا من إيماننا بأهمية الثقافة الرياضية و نشر الوعي الرياضي في المجتمع نعمل على تطوير إمكانياتنا و خدماتنا بشكل
دائم بحيث تواكب التطور الدائم في الدولة واضعين اإلرتقاء بالرياضة اإلماراتية هدفًا رئيسيًا نسعى لتحقيقه
تمتلك المؤسسة فريق عمل متميز و مؤهل وفق أفضل المعايير الرياضية بدءًا من التخطيط مرورًا بمراحل التنفيذ و انتهاء
بالتقارير و النتائج التي ستكون متوقعة و مدروسة بدقة .
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الرؤية ..
أن نكون األكثر تميزًا و ابداعًا في مجال تنظيم البطوالت و الفعاليات الرياضية و إدارة المنشآت الرياضية على المستوى المحلي
واإلقليمي عبر خدمات مبتكرة و متجددة بإحترافية و مهنية عالية .

الرسالة ..
النهوض بالقطاع الرياضي و توفير منشآت عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تحقيق تميز محلي و عالمي .

أهدافنا ..
•نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع و توعيته بأهمية ممارسة الرياضة .
•تطوير الكوادر الرياضية في مخلتف المؤسسات الحكومية و الخاصة في الدولة .
•تنظيم فعاليات رياضية و برامج تدريبية ألفراد المجتمع في مختلف الهيئات و المؤسسات بهدف المحافظة على اللياقة
البدنية تحت إشراف مدربين مؤهلين و ذوي خبرة .
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االستراتيجية ..
السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة و اإلبتكار في المجال الرياضي لتعزيز النمو و زيادة الخبرة و المعرفة لدى فريق العمل و
تقوية سلسلة العالقات مع الهيئات و المؤسسات الحكومية و الخاصة المختلفة .

الخدمات ..
نؤمن في أمبيشن إلدارة األندية الرياضية بأهمية الرياضة للمجتمع بصورة عامة من خالل نشر الثقافة الرياضية في مختلف مجاالت
الحياة اليومية التي ستقدم أثرًا مميزًا و ملموسًا و تحدث فرقًا شاسعًا في المجتمع .
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التنمية الرياضية و المسؤولية المجتمعية :
تعتبر الرياضة من أهم وسائل التنمية البشرية لما تمتلكه الرياضة من قيم روحية و أخالقية تحفز الرغبة االنسانية و تولد مشاعر
اإلرتياح  ،و لذلك أصبحت الرياضة تلعب دورا أساسيًا في مختلف أوجه الحياة و يساهم تطويرها في الحفاظ على الصحة العقلية
و البدنية .
هنا في أمبيشن نؤمن بأن تطوير الرياضة في المجتمع هو السبيل األمثل للحفاظ عليه  ،كما نؤمن أيضا بأن إستخدام الرياضة
كوسيلة لخلق برامج و مشاريع المسؤولية المجتمعية هي السبيل األمثل لتحقيق أفضل النتائج على المستوى اإلنساني و
اإلجتماعي .

1.1وضع إستراتيجيات تنموية وطنية رياضية للمؤسسات .
2.2وضع برامج و مشاريع رياضية ترفيهية .
3.3دعم مشاريع تطوير األبطال الرياضيين .
4.4العمل على إعداد ملفات إستضافة األحداث الرياضية الكبرى .
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تنظيم األحداث و الفعاليات الرياضية :
من خبرتنا تمكن فريق عملنا من وضع استراتيجيات محكمة تمكننا من تقديم أفضل النتائج و بأعلى جودة للخدمة في تنظيم
و إدارة الفعاليات و األحداث الرياضية و تشمل خدماتنا :
1.1تنظيم البطوالت الرياضية  :حيث نقدم خدماتنا المتعددة و خبراتنا في تنظيم و استضافة البطوالت و األحداث الرياضية بداية
بالتخطيط و الترويج و التنفيذ باإلضافة لإلشراف على مجريات البطوالت و إدارتها بأعلى المستويات االحترافية .
2.2تنظيم المهرجانات الرياضية  :نقوم بتنظيم و تخطيط و تنفيذ مختلف المهرجانات والفعاليات الرياضية برعاية مختلف
الهيئات و المؤسسات الحكومية و الخاصة حيث نوفر طاقم إداري متكامل و متخصص في إدارة الفعاليات يعمل على إنجاح
األحداث و متابعة مجرياته بشكل تام للحصول على أفضل النتائج.
3.3تنظيم ورش العمل و الدورات التدريبية  :تقدم هذه الخدمة تغطية كاملة لكافة اإلحتياجات التي تعني بتنظيم الدورات
التدريبية و ورش العمل لنشر التوعية و الثقافة الرياضية و تطوير الكوادر الرياضية على أيدي كفاءات متخصصة .
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إدارة المنشآت الرياضية :
يعمل فريقنا بشكل دؤوب على توظيف خبراته في مجال اإلدارة حيث نقدم بإستمرار سلسلة واسعة من الخدمات تشمل :
1.1إدارة المالعب الرياضية  :إدارة شاملة و كاملة للمالعب الرياضية المختلفة على أيدي طاقم ذو خبرة واسعة لتحقيق أفضل
النتائج .
2.2إدارة الصاالت الرياضية المتعددة األغراض  :نقدم أيضا خدمة إدارة الصاالت الرياضية متعددة األغراض و اإلشراف على سير العمل
و تطوير الخدمات المختلفة .
3.3إدارة مراكز اللياقة البدنية  :و تشمل الخدمة اإلشراف الكامل على مراكز اللياقة البدنية بدءًا من التخطيط للبرامج و الفعاليات
و وصوالً الى تنظيم العمل اليومي و الدوري .

األكاديميات الرياضية المتخصصة :
نشر الوعي الرياضي و اإلرتقاء بالمستوى الرياضي يتطلب التدريب المتواصل و لهذا السبب تقدم األكاديميات الرياضية التابعة
للمؤسسة جميع اإلحتياجات التدريبية و المشاركة في البطوالت الرياضية التي تسهم في التطوير الفني للفرد و ذلك في
مختلف األلعاب الرياضية و تحت إشراف فريق من المدربين المؤهلين اعتمادًا على أحدث طرق التدريب الرياضي .
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Sports venue management..
Our team works effortlessly to bring their expertise in the management field into the game and we constantly
provide a verity of services that include:
1. Sports fields’ management: Complete management of different sports fields by a professional, highly
qualified team to maintain the best results
2.

Auditorium management: We also provide auditorium management and supervising workflow and service
development.

3.

Gym and sports center management: This includes complete supervision starting with program planning
and events to daily management and supervision.

Specialized sports academies and centers..
Spreading sports awareness and elevating the state of sports goes hand in hand with training and practice. That
is why our sports academies and centers service offers all the training needs and must haves. We also provide
the chances to participate in different sports championships and events that help in developing individuals in
various sports under the supervision of a qualified team of trainers following the ost modern ways of training.
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Organizing sports events..

Through our experience, our team has managed to lay down carefully planned strategies that allow us to offer
the best results with the highest quality in the sports events management field:
1. Sports championships management: We offer our various services in the management and hosting of
sports championships as well as various sports events starting with planning, publicity and then execution
and management on the ground all done up to the highest standards and rates of professionalism.
2. Sports festivals organization: We also plan, organize and manage different sports festivals with the
sponsorships from various committees and entities from both the private and government sectors by
providing a full managerial team that specializes in managing sports events that works around the clock to
insure the success of the event and reaping the best results.
3. Workshops and training programs: This service offers a complete coverage of all the needs for hosting
training programs and workshops to spread sports awareness and culture and to develop new experts.

www.ambitionsport.ae

Sports development and social responsibility..
Sports activities are considered to be some of the most important methods for human development due to
what it holds in value and moral that increases the need for achievement and embitterment and the feelings of
calmness and content it creates. That is why sports has become a key factor in different side of life that helps
preserve mental and physical health.
And at Ambition for Sport Clubs Management we believe that developing sports in the community is the way to
preserve it. We also believe that using sports in building and developing social responsibility projects is the best
way to achieve the best results on both personal and community levels.

1.
2.
3.
4.
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Creating national sports development strategies for entities.
Creating entertaining sports programs and projects.
Supporting champion development programs.
Working and planning to host major sports events.

Goals..
•
•
•

To spread sports culture in the society and outline the importance of sports activities.
To train and develop capable sports personnel in both government and private sectors in the UAE.
To organize sports events and training programs for the community in different sectors and entities aiming
to preserve and maintain health and shape under the supervision of capable and professional coaches.

Services..
Ambition for Sport Clubs Management believes in bringing sports to the community as a whole. We believe
that incorporating a well formed sports culture into different aspects of our daily lives will have a unique and
enormous effect on the society and the people.
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Vision..
Vision..
Our mission is to be the most creative and shine in the field of sports championship and events organization as
well as managing sports institutes on both the local and the regional scene through our unique and professional
service packages.

Mission..
Our mission is to raise the sports sector to new heights as well as providing new and modern sports facilities to
broaden the sports community an achieve more both locally and internationally.

Strategy..
We pursue the continues growth and development and achieving constant creativity in the sports field to support
growth and increase expertise and knowledge as well as building and maintaining strong working relationships
with both government and private committees.
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Who are we?
Ambition for Sport Clubs Management is a modern day sports and sports clubs management service provider
based in Abu Dhabi, UAE established in 2016 to cater to all sports and sports needs in the country.
Following suit of what the UAE has set for sports care and support in the country; we’ve designed all our
services to cater to all sports needs and activities. Our services include organizing various sports activities such
as championships, festivals, training camps and workshops. We also work on running and managing different
sports venues such as stadiums, auditoriums and gyms as well as establishing and running sports academies.
Through careful planning and close friendships, we believe the state of sports in the UAE can be elevated to new
heights granting everyone from the people, athletes and to the federations a sense of accomplishment that is a
corner stone of a better and happier society.
Our team is comprised of professional and fully capable individuals, trained and educated up to the highest
sports standards starting with planning and moving to execution and ending with reporting and projected results.
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