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الطبعة الثانية

الخطة االستراتيجية STRATEGIC PLAN
2021 - 2017

2017-2021

الرؤية
منطقة حرة تفوق التوقعات

الرسالة
اإلضافــة الفاعلــة إلــى اقتصــاد دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن خــال االبتــكار والحلــول
الذكيــة لجــذب المســتثمرين الدولييــن إلــى
بيئــة أعمــال محورهــا المتعامــل ويقودهــا
فريــق عمــل ريــادي متحمــس.

Vision
The free zone that goes beyond

Mission
Adding value to UAE economy by
providing smart solutions that attract
global investors, through innovation and a
customer centric environment driven by a
passionate entrepreneurial team.

القيم المؤسسية

Values

المتعاملون:
إضفاء قيمة للمتعاملين وإسعادهم

Customer:
Add value to our customers

العاملون:
نعمل بشكل حثيث إلسعاد موظفينا

People:
We strive for happy people

االبتكار:
نعمل لترسيخ ثقافة االبتكار
العمل الجماعي:
معًا ننجز أكثر
األمانة:
ترسيخ األمانة من خالل الحوكمة
المسؤولية الوطنية المؤسسية:
نعمل على إثراء مجتمع دولة اإلمارات

Innovation:
Foster innovation
Team work:
Together we achieve more
Integrity:
Good governance
Corporate National Responsibility:
We enrich the society

سعادة الدكتور محمد الزرعوني
المدير العام

تمضــي ســلطة المنطقــة الحــرة بمطــار دبــي “دافــزا” عامــا بعــد
عــام فــي مســيرتها الرائــدة نحــو تحقيــق أهدافهــا الطموحــة
 ،لتكــون الوجهــة االســتثمارية األولــى ألبــرز الشــركات الدوليــة
ومتعــددة الجنســيات تحقيقــا ألهــداف “خطــة دبــي  ”2021والتــي
تطمــح بــأن تكــون محــور رئيــس فــي االقتصــاد العالمــي .وجــاءت
الخطــة االســتراتيجية  2021-2017لتؤكــد مــن جديــد مواصلــة “دافــزا”
لمواءمــة التطلعــات الســامية التــي تنتهجهــا القيــادة الرشــيدة
لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة باســتخدام منهجيــة علميــة
ورؤيــة واضحــة وصــولًا إلــى موقــع الصــدارة بيــن المناطــق الحــرة
األكثــر ابتــكارًا وتطــورًا فــي العالــم.
تــم توســيع المــدى الزمنــي لخطــة دافــزا االســتراتيجية الجديــدة
إلــى خمــس ســنوات بــدال ً مــن ثــاث حيــث تناولــت الســمات
المرجــوه مــن خطــة دبــي  ،2021والتــي وضعــت خارطــة طريــق
واضحــة المعالــم تتضمــن مبــادرات طموحــة ومشــاريع تنمويــة.
لــذا نــرى بــأن هــذه الخطــة تعكــس فــي كافــة مفاصلهــا ،االهــداف
ســيما علــى صعيــد
االســتراتيجية الطموحــة لحكومــة دبــي ،ال ّ
التحــول الذكــي واالبتــكار والســعادة والبيانــات المفتوحــة
والطاقــة النظيفــة والتنميــة المســتدامة واالقتصــاد اإلســامي
و“إكســبو  2020دبــي”.
وكمــا نعلــم ،فــإن دولــة اإلمــارات أوجــدت لنفســها بصمتهــا
الخاصــة فيمــا يتعلــق بالجــودة والتميــز ،مدفوعـ ً
ـة بثقافــة الرقــم
واحــد فــي كافــة التصنيفــات وفــي كافة المحافــل الدوليــة ،والتي
تعــد البوصلــة التــي توجهنــا خــال مرحلــة التطبيــق والتنفيــذ
لتبنــي أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة ،اســتلهامًا مــن
رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة فــي ّأال نقبــل المســاومة علــى الريــادة فــي
كل مجــاالت األعمــال.

H.E Dr. Mohammed Al Zarooni,
Director General
The Dubai Airport Freezone Authority (DAFZA) intensifies its efforts
over the years to achieve its ambitious goal of becoming the preferred
investment destination for leading companies worldwide, in support of
Dubai Plan 2021’s objective of transforming the emirate into a pivotal
hub in the global economy. The 2017-2021 Strategic Plan reaffirms
DAFZA’s continuous efforts to follow the objectives being pursued by
the UAE’s leadership through the utilization of scientific methodology
and a clear vision to position the Freezone in the forefront of the most
innovative and developed free zones in the world.
We have extended the timeline of DAFZA’s new strategic plan from
three to five years to better align with the ambitious initiatives and
development projects under Dubai Plan 2021’s roadmap. Our latest
plan complements the strategic goals of the Dubai Government,
especially with regards to smart transformation, innovation, happiness,
open data, clean energy, sustainable development, the Islamic
economy, and the 2020 Dubai Expo.
The UAE has made a special mark in terms of quality and excellence,
driven by a culture of always being in a leading position across all
categories and international forums. This is the compass that has
guided us in adopting best international practices and standards in the
application and execution phases of our strategic plan, inspired by the
vision of our wise leadership to not compromise on our superiority in
all areas of business.
The local and international markets pose numerous challenges; our

إن المشــهد االســتراتيجي المحلــي والدولــي حافــل بالتحديــات،
وال شــك بأننــا حددنــا مــن خــال هــذه الخطــة كيفيــة تحويلهــا
إلــى فــرص و مواجهتهــا والتعامــل معهــا بــكل كفــاءة وفاعليــة.
ومــن جانــب آخــر ،إن الثقافــة الجديــدة التــي تنتهجهــا دولــة االمــارات
بتبنــي اســتراتيجية مــا بعــد النفــط تعــد نقطــة تحــول حيــث
تســعى القيــادة الرشــيدة بــأن تكــون اإلمــارات نموذجــا عالميــا
نجحــت فــي تحويــل اقتصادهــا مــن االعتمــاد علــى المــوارد
الطبيعيــة إلــى االعتمــاد علــى مهــارات العقــول البشــرية ،حيــث
أننــا فــي دافــزا نعمــل علــى تشــجيع المــوارد البشــرية لتقديــم
الحلــول االبتكاريــة والمنتجــات والخدمــات اإلبداعيــة باعتبارنــا
منطقــة حــرة تتخطــى كافــة الحــدود والمفاهيــم التقليديــة.
و نعتــزم فــي “دافزا” االســتثمار في ميزاتنا التنافســية المتميزة،
والمتمثلــة فــي موظفينــا األكفــاء وثقافتنــا المؤسســية
التــي تتمحــور حــول المتعامليــن ،حيــث تعتبــر ســعادة هذيــن
العنصريــن حجــر األســاس الــذي تبنــى عليــه هــذه القــوة ،إضافــة
إلــى عالمتنــا التجاريــة القويــة ،وذلــك لتحقيــق النمــو التجــاري
المســتهدف ،ولنؤكــد علــى دورنــا كالعــب أساســي فــي تعزيــز
ازدهــار االقتصــاد الوطنــي ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مــن
خــال جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن قطاعــات األعمــال
ذات القيمــة العاليــة ضمــن أهــم األســواق النشــطة اقتصاديــً فــي
العالــم.
وســنعمل فــي المراحــل المقبلــة علــى طــرح منتجــات و خدمــات
تواكــب تطلعــات متعاملينــا و تعــزز تجربتهــم االســتثنائية عبــر
إطــاق المزيــد مــن الخدمــات الذكيــة المتكاملــة وتحديــث البنيــة
التحتيــة والمرافــق المبنيــة بابتــكار و تميــز .

plan outlines how we can address these challenges efficiently and
effectively and turn them into opportunities. The UAE’s new thrust
towards adopting a post-oil strategy is a turning point, and our
leadership intends to develop a global model that can successfully
make a shift from dependence on natural resources to an economy
that relies more on human capital. In support of this vision, we highly
encourage our talents to provide innovative solutions and creative
products and services that complement our identity as ‘a Freezone
’that goes beyond.
We are committed in DAFZA to investing in our main competitive
advantages: our qualified employees and an institutional culture that
revolves around customers. The strength we derive from the happiness
of our workforce and our customers along with our solid brand image
enable us to consistently achieve our growth targets. They also
highlight our instrumental role in boosting the national economy and
contributing to the growth of Dubai’s GDP by attracting foreign direct
investments (FDIs) from high-value business sectors involving some of
the most active markets in the world.
Moving forward, we will work harder towards ensuring that our products
and services delights our customers. We will keep on providing high
customer experiences through the launching of more integrated smart
services as well as the updating of our infrastructure and facilities
based on excellence and innovation.

وباعتبارنــا مؤسســة ملتزمــة بمســؤولياتها المجتمعيــة،

Moreover, DAFZA remains committed to its social responsibilities

ستســتمر “دافــزا” فــي التأكيــد علــى مســاهمتها اإليجابيــة
فــي تحقيــق الرخــاء االجتماعــي فــي إمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات،
وســنركز بشــكل خــاص علــى دورنــا فــي تعزيــز المســؤولية
الوطنيــة برؤيــة واســتراتيجية واضحــة.

and will continue to make positive contributions towards the social

وكلنــا فخــر اليــوم باإلنجــازات التــي ّ
ّ
حققناهــا حتــى اآلن ،وبــاألداء
العالمــي الــذي يعكــس نجاحنــا فــي الوفــاء بالوعــود التــي
قطعناهــا علــى أنفســنا .لــذا فإننــي أتطلــع بثقــة حيــال قــدرة
أســرة “دافــزا” الفريــدة فــي ثقافتهــا اإليجابيــة المنجــزة ،علــى
المضــي قدمــا نحــو آفــاق جديــدة مــن التميــز والريــادة وارتقــاء
قمــم النجــاح لتحقيــق رؤيتنــا ورســالتنا وأهدافنــا االســتراتيجية.

prosperity of Dubai and the entire UAE. We will sharpen our focus
on our role in promoting national responsibility with a clear vision and
strategy.
We are very proud of our achievements and our exceptional global
performance which reflect our success in fulfilling the promises
we have made. I look forward with confidence to DAFZA’s peopleunique ability to explore new horizons of excellence and leadership in
upholding our vision, mission, and strategic goals.

األهداف االستراتيجية
و مؤشرات األداء الرئيسية
2021 - 2017

DAFZA Strategic Goals &
Key Performance Indicators
2017 - 2021

الرؤية
منطقة حرة تفوق التوقعات

الرسالة

MISSION

اإلضافة الفاعلة إلى اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل
االبتكار والحلول الذكية لجذب المستثمرين الدوليين إلى بيئة
.أعمال محورها المتعامل ويقودها فريق عمل ريادي متحمس

المجال المالي

Maximize DAFZA’s profits by
diversification, joint ventures, new
clusters, products and services and cost
management

بناء ونشر ثقافة المسؤولية الوطنية في المنطقة
الحرة بمطار دبي

Promote and build a culture of
Corporate National Identity at DAFZA

مجال المتعاملين

تقديم خدمات جذابة وفريدة في
القيمة التي توفرها للمتعاملين

مجال العمليات

تحقيق الريادة على المستوى العالمي
في مجال التميز من خالل تنفيذ أفضل
الممارسات الدولية وعقد الشراكات
والعمليات اإلدارية

Provide customers with
attractive and unique value
propositions

Contribute to a better quality of life in
Dubai by ensuring DAFZA’s projects
portfolio and services are secure, smart
and sustainable

Become a global role model for
excellence by implementing world-class
practices, partnerships and processes

مجال التعلم واالبتكار

 Establish DAFZA as a worldclass innovative organization

مواصلة بناء التنمية المهنية الشخصية،
واالستثمار الفعال لإلمكانات والكفاءات
المعرفية ،وتحسين المساءلة اإلدارية

Persist on building personal career
development, effectively utilizing
competent, knowledgeable
capabilities and improving
management accountability

Embed happiness culture by
engaging and retaining high
performing talented workforce
in a positive environment

LEARNING & INNOVATION

ترسيخ مكانة المنطقة الحرة
بمطار دبي كمنظمة ابتكارية ذات
مستوى عالمي

ترسيخ ثقافة السعادة من خالل إشراك
الموظفين من ذوي األداء والمواهب
المتميزة والمحافظة عليهم في
بيئة عمل إيجابية

Sustain customer happiness
and loyalty by providing superior
customer experience governed
by international standards

INTERNAL PROCESSES

المساهمة في تحسين جودة الحياة في دبي
من خالل التأكيد على مفاهيم األمن واألنظمة
الذكية واالستدامة في مشاريع المنطقة الحرة
بمطار دبي

Continue to be a key player in the UAE
economy by attracting foreign direct
investments from high value businesses in
mature and economically vibrant markets

CUSTOMER

إدامة إسعاد المتعاملين ووالئهم من
خالل توفير تجربة تعامل فائقة مستندة
إلى أفضل المعايير الدولية

The free zone that goes beyond.

FINANCIAL

االستمرار في لعب دور رئيسي في اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة من خالل جذب االستثمار األجنبي المباشر
من قطاعات األعمال ذات القيمة العالية المتواجدة في
األسواق العريقة و األسواق النشطة اقتصاديًا

تعظيم أرباح المنطقة الحرة بمطار دبي من خالل التنويع
الح َزم التجارية
التجاري ،والمشاريع المشتركة ،وطرح ُ
والمنتجات والخدمات الجديدة ،ومن خالل إدارة التكلفة
وتحقيق الكفاءة في التشغيل

Adding value to UAE economy by providing smart
solutions that attract global investors, through
innovation and a customer centric environment
driven by a passionate entrepreneurial team.

VISION

مؤشرات األداء الرئيسية لألهداف االستراتيجية لعام ٢٠٢١ - ۲۰۱٧

DAFZA Strategic Goals & KPIs 2017 - 2021

Customer Perspective

مجال المتعاملين
الهدف
االستراتيجي ٤ #
مؤشر األداء #

إدامة إسعاد المتعاملين ووالئهم من خالل توفير
تجربة تعامل فائقة مستندة إلى أفضل المعايير
الدولية
مؤشرات األداء الرئيسية

اإلدارة المعنية

1.4

نسبة الزيادة في رضا المتعاملين

2.4

نسبة االنخفاض في عدد الشركات إدارة المبيعات

الهدف
االستراتيجي ٥ #
1.5
2.5

إدارة عالقات المتعاملين

Sustain customer happiness and loyalty by providing
superior customer experience governed by international
standards

Strategic
Goal # 4

Owner Department

Key Performance Indicator

KPI #

Customer Relations

% increase in Customer
Satisfaction
% decrease in Customer
Turnover

4.1

Sales

العاملة في المنطقة الحرة

تقديم خدمات جذابة وفريدة في القيمة التي توفرها
للمتعاملين

عدد الخدمات الموازية الجديدة التي
يتم تنفيذها
نسبة الزيادة في عدد المبادرات
المشتركة مع المتعاملين

إدارة العالقات
إدارة عالقات المتعاملين

4.2

Provide customers with attractive and unique value
propositions

Strategic
Goal # 5

Relationship
Management

Number of new lateral services
implemented

5.1

Customer Relations

% increase in number of joint
customer initiatives

5.2

مؤشرات األداء الرئيسية لألهداف االستراتيجية لعام ٢٠٢١ - ۲۰۱٧

DAFZA Strategic Goals & KPIs 2017 - 2021

Financial Perspective

المجال المالي
االستمرار في لعب دور رئيسي في اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة من خالل جذب االستثمار األجنبي المباشر
من قطاعات األعمال ذات القيمة العالية المتواجدة في
األسواق العريقة و األسواق النشطة اقتصاديًا

Continue to be a key player in the UAE economy by
attracting foreign direct investments from high value
businesses in mature and economically vibrant markets

Strategic
Goal # 1

Owner Department

Key Performance Indicator

KPI #

Sales

% increase in newly registered
companies

1.1

Sales

% increase in new sales
revenue

1.2

Maximize DAFZA’s profits by diversification, joint
ventures, new clusters, products and services and cost
management

Strategic
Goal # 2

1.2

نسبة الزيادة في المدخول الحالي

إدارة المالية

Finance

% increase in net profit

2.1

2.2

نسبة الزيادة على العائد قبل احتساب
الفوائد ونسبة اإلهالك

إدارة المالية

Finance

% increase in EBID

3.2

نسبة الزيادة في اإليرادات من
االستثمارات في التنويع التجاري

إدارة المالية

Finance

% increase in revenue from
diversified investments

4.2

نسبة الزيادة في اإليرادات من الحزم
التجارية المحددة الجديدة

إدارة المبيعات

5.2

نسبة الزيادة في اإليرادات من
التراخيص والمنتجات والخدمات
المستحدثة

6.2

نسبة التحسين المثلى لكلفة
التشغيل للمباني لكل متر مربع

7.2

نسبة كلفة القوى العاملة إلى الدخل إدارة الموارد البشرية

8.2

نسبة كلفة مراكز التكلفة األخرى
من تكاليف القوى العاملة والمباني

الهدف
االستراتيجي 1 #
مؤشر األداء #

مؤشرات األداء الرئيسية

اإلدارة المعنية

1.1

نسبة الزيادة في الشركات الجديدة
المسجلة

إدارة المبيعات

2.1

نسبة الزيادة في إيرادات المبيعات

إدارة المبيعات

الهدف
االستراتيجي 2 #

تعظيم أرباح المنطقة الحرة بمطار دبي من خالل التنويع
الح َزم التجارية
التجاري ،والمشاريع المشتركة ،وطرح ُ
والمنتجات والخدمات الجديدة ،ومن خالل إدارة التكلفة
وتحقيق الكفاءة في التشغيل

2.2
2.3

Sales

% increase in revenue from
new industry-specific clusters

إدارة العقود والتراخيص
Leasing & Licensing
إدارة العالقات
Relationship Management
إدارة التسويق واالتصال
Marketing & Corporate
Communication
المؤسسي
إدارة الخدمات الحكومية
Government Services
إدارة عالقات المتعاملين
Customer Relations
إدارة التصميم الداخلي
Interior design
إدارة المبيعات
Sales

% increase in revenue from
new licenses, products and
services

2.5

Facility Management

% optimization of operational
costs of buildings per sqm

2.6

People Management

% optimization of manpower
costs

2.7

Finance

% optimization of cost centers
other than manpower and
buildings costs

2.8

Promote and build a culture of Corporate National Identity
at DAFZA

Strategic
Goal # 3

1.3

نسبة الزيادة في عدد مبادرات
المسؤولية الوطنية

إدارة التسويق واالتصال
المؤسسي

Marketing and Corporate
Communication

% increase in number of CNR
initiatives

3.1

2.3

نسبة الزيادة في نتائج قياس رضا
المجتمع

إدارة التسويق واالتصال
المؤسسي

Marketing and Corporate
Communication

% increase in society
satisfaction

3.2

الهدف
االستراتيجي ٣ #

إدارة المرافق

إدارة المالية

بناء ونشر ثقافة المسؤولية الوطنية في المنطقة
الحرة بمطار دبي

2.4

مؤشرات األداء الرئيسية لألهداف االستراتيجية لعام ٢٠٢١ - ۲۰۱٧
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Learning and Innovation Perspective

مجال التعلم واالبتكار
الهدف
االستراتيجي ٨ #
مؤشر األداء #
1.8
2.8
الهدف
االستراتيجي ٩ #

ترسيخ ثقافة السعادة من خالل إشراك الموظفين من
ذوي األداء والمواهب المتميزة والمحافظة عليهم
في بيئة عمل إيجابية

Embed happiness culture by engaging and retaining
high performing talented workforce in a positive
environment

Strategic
Goal # 8

Owner Department

Key Performance Indicator

KPI #

نسبة الزيادة في نتيجة سعادة
الموظفين

إدارة الموارد البشرية

People Management

% increase in People
Happiness Score

8.1

مؤشر مشاركة الموظفين

إدارة الموارد البشرية

People Management

People Engagement Index

8.2

Persist on building personal career development,
effectively utilizing competent, knowledgeable capabilities
and improving management accountability

Strategic
Goal # 9

مؤشرات األداء الرئيسية

اإلدارة المعنية

مواصلة بناء التنمية المهنية الشخصية ،واالستثمار
الفعال لإلمكانات والكفاءات المعرفية ،وتحسين
المساءلة اإلدارية

1.9

نسبة الوظائف الرئيسية التي
تم التخطيط المتعاقب لها

إدارة الموارد البشرية

People Management

% key posts with identified
successors

9.1

2.9

نسبة القادة الذين تم تطويرهم
كموجهين

إدارة الموارد البشرية

People Management

% leaders developed as
mentors

9.2

الهدف
االستراتيجي 10 #
1.10

ترسيخ مكانة المنطقة الحرة بمطار دبي كمنظمة
ابتكارية ذات مستوى عالمي

حصة اإلنفاق على األنشطة
االبتكارية

وحدة االبتكار
والمستقبل

Establish DAFZA as a world - class innovative
organization

Innovation and
Future Unit

Share of spending on
Innovation activities

مؤشرات األداء الرئيسية لألهداف االستراتيجية لعام ٢٠٢١ - ۲۰۱٧

Internal Process Perspective

مجال العمليات
الهدف
االستراتيجي ٦ #
مؤشر األداء #

1.6

لمساهمة في تحسين جودة الحياة في دبي من خالل
التأكيد على مفاهيم األمن واألنظمة الذكية واالستدامة
في مشاريع المنطقة الحرة بمطار دبي

مؤشرات األداء الرئيسية

نسبة استكمال مبادرات المدينة
الذكية للمنطقة الحرة بمطار دبي

Contribute to a better quality of life in Dubai by ensuring
DAFZA’s projects portfolio and services are secure, smart
and sustainable

Strategic
Goal # 6

Key Performance Indicator

KPI #

اإلدارة المعنية

Owner Department

إدارة المشاريع

Projects

إدارة المرافق

Facility Management

إدارة العالقات

Relationship Management

% completion of DAFZA
SMART City Initiatives

6.1

إدارة تقنية
Information & Communication
المعلومات واالتصاالت
Technology
2.6

مؤشر األمن بالمنطقة الحرة
بمطار دبي

إدارة العالقات

Relationship Management

DAFZA Security Index

6.2

3.6

مؤشر االستدامة البيئية

إدارة المرافق

Facility Management

Environmental Sustainability
Index

6.3

4.6
Strategic
Goal # 10

DAFZA Strategic Goals & KPIs 2017 - 2021

5.6

10.1
الهدف
االستراتيجي ٧ #

مؤشر الخدمات الذكية

مؤشر االلتزام بلوائح أمن
المعلومات

إدارة تقنية
المعلومات واالتصاالت
إدارة تقنية
المعلومات واالتصاالت

تحقيق الريادة على المستوى العالمي في مجال
التميز من خالل تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وعقد
الشراكات والعمليات اإلدارية

1.7

نسبة العمليات األساسية التي يتم إدارة االستراتيجية
تحسينها
والتميز

2.7

نسبة المشاريع الهندسية
الرئيسية المنجزة في الوقت
المحدد

إدارة المشاريع

& Information
Communication
Technology
& Information
Communication
Technology

SMART Services Index

Information Security
Regulations Index

Become a global role model for excellence by
implementing world-class practices, partnerships and
processes

6.4

6.5

Strategic
Goal # 7

Strategy and Excellence

% critical processes that are
improved

7.1

Projects

% major engineering projects
completed on time

7.2

3.7

عدد المبادرات المشتركة مع
الشركاء االستراتيجيين التي
ينتج عنها قيمة مضافة للمؤثرين
والمتأثرين بعمل المنطقة الحرة
بمطار دبي

إدارة االستراتيجية
والتميز

Strategy and Excellence

Number of new joint
initiatives with strategic
partners generating
stakeholder value

4.7

نسبة الزيادة في النتائج المحققة
في التقييم وفقًا لنموذج التميز
المؤسسي

إدارة االستراتيجية
والتميز

Strategy and Excellence

% increase in Business
Excellence Score

7.3

7.4
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