


Message froM the ceo

The Arab Foundations Forum kicked off 
2015 with our first meeting of the network 
in two years at our Annual Meeting and 

General Assembly. We convened our network in Amman over two days 
at the end of March and seized the opportunity to gather as a network to 
reconnect, introduce new members and partners to our forum, and discuss 
some of the issues we face as a philanthropic sector across the Arab region.

Following the Annual Meeting, we laid out our working strategy for 2015 
and convened our first Board meeting in Dubai, graciously hosted by the 
Legatum Foundation. The key priorities we identified for 2015 included a 
focus on the expansion of our membership across the countries of the GCC 
and, in an effort to engage our current and potential members, we planned 
to host networking gatherings throughout the region. The purpose of these 
networking gatherings was to engage existing members to reiterate our 
value proposition while also targeting new prospective members to grow 
our community. We designed each networking event around discussion 
on a ‘best practice’ topic of relevance to the sector and to the host country.

Our first networking gathering took place in June with our Palestine-based 
network and was graciously hosted by AFF member, the Mahmoud 
Abbas Foundation. A second meeting hosted by PalTel Foundation took 
place in August to discuss the design of a framework for a pilot project for 
AFF members in Palestine to collaborate on. We also hosted networking 
events in Dubai in September hosted by the Legatum Foundation, and 
in December, we co-hosted two additional events: one in Cairo, co-hosted 
by our members John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic 
Engagement at AUC, Sawiris Foundation for Social Development, 
and the Mansour Foundation for Development, where we discussed 
the Sustainable Development Goals and the role Arab foundations can 

play in addressing them; and the second in Beirut, co-hosted by our 
members the American University in Beirut (AUB), the Arab Fund for 
Arts and Culture (AFAC), the Arab Human Rights Fund (AHRF), and 
the Makhzoumi Foundation, where we held a film screening of the Carol 
Mansour fil “Kulluna Lil Watan” followed by a discussion on citizenship 
rights in Lebanon. We closed out the year by welcoming our network in Abu 
Dhabi to an AFF-exclusive meeting graciously hosted by our Chair of the 
Board, Emirates Foundation, where we held several panel discussions 
and a workshop focusing on deployment of philanthropic capital more 
effectively and strategically across the MENA region.

We also welcomed three members to the Arab Foundations Forum family - 
the CIB Foundation in Egypt as Full members, the Stars Foundation in the 
UK as Fellow members, and the PalTel Foundation in Palestine rejoined 
our membership as Full members. We continue to expand the footprint of 
our network and with each member, we grow and enrich our forum.

We want to thank you for being a part of our ever-growing family of 
foundations and philanthropic entities doing exceptional work throughout 
the Arab region and creating lasting impact that will continue to reverberate 
across the region for decades to come. As AFF prepares to celebrate its 
tenth year anniversary in 2016, we look forward to another year of serving 
our members, informing our sector, and expanding our family.

With all our best wishes for a prosperous and successful year ahead,

Naila Farouky
CEO, Arab Foundations Forum

A YEAR
IN REVIEW



رسالة المديرة التنفيذية
بدأ ملتقى المؤسسات العربية الداعمة عام 2015 بأول لقاء لشبكتنا منذ عامين، في 
العربية  المؤسسات  إلتقت شبكة ملتقى  العامة. حيث  الجمعية  السنوي و  االجتماع 
للتشبيك،  الفرصة  واغتنمنا  عمان  في  مارس  نهاية  في  يومين  مدى  على  الداعمة 
نواجهها  التي  القضايا  بعض  مناقشة  و  الملتقى،  شركاء  و  الجدد  األعضاء  وتعريف 

كممثلين لقطاع العطاء االجتماعي و المؤسسات المانحة في العالم العربي.

اجتماع  أول  وعقدنا   2015 لعام  عملنا  استراتيجية  وضعنا  السنوي،  االجتماع  عقب  و 
باستضافة كريمة من قبل مؤسسة ليجاتوم. و  الملتقى في دبي،  إدارة  لمجلس 
تشمل األولويات الرئيسية التي حددناها لعام 2015 التركيز على التوسع في عضوية 
الملتقى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، و في محاولة إلشراك أعضائنا 
الحاليين و المحتملين، خططنا الستضافة لقاءات التشبيك في جميع أنحاء المنطقة 
قيمة  توضيخ  و  الملتقى  أعضاء  إشراك  اللقاءات  هذه  من  الغرض  كان  و  العربية. 
الملتقى.  شبكة  لتنموا  محتملين  جدد  أعضاءا  أيضا  استهدفنا  حيث  الملتقى  تواجد 
»أفضل  حول  المختلفة  موضوعاتها  لتدور  التشبيك  لقاءات  جميع  بتصميم  قمنا  و 

الممارسات« التي يعنى بها القطاع و البلدان المضيفة.

و قمنا بعقد أول لقاء للشبكة في يونيو مع شبكتنا القائمة في فلسطين و تمت 
عباس.  محمود  مؤسسة  قبل،  من  الداعمة  العربية  المؤسسات  ملتقى  استضافة 
في  للتنمية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  باستضافتة  الثاني  االجتماع  عقد  و 
أغسطس لمناقشة التعاون على تصميم إطار تنفيذ مشروع تجريبي ألعضاء الملتقى 
في فلسطين. و عقدنا أيضا لقاءات تشبيك في دبي في سبتمبر باستضافته مؤسسة 
ليجاتوم، و في ديسمبر، قمنا باستضافة حدثين إضافيين: أحدهما في القاهرة، و 
مركز جون د جيرهارت  شارك في استضافته مجموعة من أعضاء الملتقى وهم: 
الجامعة األمريكية بالقاهرة،  للعطاء االجتماعي  و المشاركة المدنية في 
حيث  للتنمية،  منصور  مؤسسة  و  االجتماعية،  للتنمية  ساويرس  مؤسسة 
ناقشنا أهداف التنمية المستدامة و الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات العربية في 

تحقيقها. و كان اللقاء األخر في بيروت، و شارك في استضافته مجموعة من أعضائنا 
و هم: الجامعة األميركية في بيروت، و الصندوق العربي للثقافة و الفنون، و 
الصندوق العربي لحقوق اإلنسان، و مؤسسة مخزومي، حيث قمنا بعرض فيلم 
للمخرجة اللبنانية كارول منصور »كلنا للوطن« تلتها مناقشة حول حقوق المواطنة 
في لبنان. و أنهينا العام بالترحيب بشبكتنا في أبو ظبي باجتماع ملتقى المؤسسات 
اإلمارات  مؤسسة  قبل  من  بحفاوة  استضافته  تم  الذي  الحصري  الداعمة  العربية 
رئيسة مجلس إدارة الملتقى، حيث عقدنا عدة حلقات نقاش و ورش عمل تركز على 
نشر الرأسمالية الخيرية على نحو أكثر فعالية واستراتيجية عبر منطقة الشرق األوسط.

كما ورحبنا أيضا بثالثة أعضاء جدد انضموا ألسرة ملتقى المؤسسات العربية الداعمة 
مؤسسة ستارز في  مؤسسة البنك التجاري الدولي في مصر كعضو كامل، و   -
في  للتنمية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  و  زميل،  كعضو  المتحدة  المملكة 
فلسطين كعضو كامل. ونحن نواصل ترك بصمتنا من خالل توسع شبكتنا ومع كل 

عضو، ينمو ويزدهر الملتقى.

نريد أن نشكركم لكونكم جزءا من عائلتنا المتنامية من مؤسسات العطاء االجتماعي 
التي تقوم بعمل استثنائي في جميع أنحاء المنطقة العربية وتخلق التأثير الدائم الذي 
يتردد صداه باستمرار في جميع أنحاء المنطقة لعقود قادمة. في الوقت الذي يستعد 
عام  في  العاشرة  السنوية  بالذكرى  لالحتفال  الداعمة  العربية  المؤسسات  ملتقى 

2016، نتطلع إلى عام آخر لخدمة أعضائنا، واثراء قطاعنا، وتوسيع عائلتنا.

مع كل تمنياتنا لعام قادم مليء باالزدهار والنجاح،

نائلة الفاروقي
المديرة التنفيذية، ملتقى المؤسسات العربية الداعمة

مجلس اإلدارة 2015
اإلمارات مؤسسة   - اإلدارة  مجلس  رئيس   - وودكرافت-سكوت  كلير   •

للتنمية منصور  مؤسسة   - اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب   - حمود  رانيا   •
االجتماعية للتنمية  ساويرس  مؤسسة   - الصندوق  أمين   - سليم  نورا   •

بيروت في  األميركية  الجامعة   - السر  أمين   - بعلبكي  عماد   •
والفنون للثقافة  العربي  الصندوق   - اإلدارة  مجلس  عضو   - الرفاعي  أسامة   •

اإلنسان لحقوق  العربي  الصندوق   - اإلدارة  مجلس  عضو   - حيدر  سمر   •
القطان المحسن  عبد  مؤسسة   - اإلدارة  مجلس  عضو   - خلف  زياد   •

BoarD of DIrectors 2015

• CLARE WOODCRAFT-SCOTT – CHAIR OF THE BOARD – EMIRATES FOUNDATION

• RANIA HAMOUD – VICE-CHAIR OF THE BOARD – MANSOUR FOUNDATION FOR DEVELOPMENT

• NOURA SELIM – TREASURER OF THE BOARD – SAWIRIS FOUNDATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT

• IMAD BAALBAKI – SECRETARY OF THE BOARD – AMERICAN UNIVERSITY IN BEIRUT

• OUSSAMA RIFAHI – BOARD MEMBER – ARAB FUND FOR ARTS AND CULTURE

• SAMAR HAIDAR – BOARD MEMBER – ARAB HUMAN RIGHTS FUND

• ZIAD KHALAF – BOARD MEMBER – A.M. QATTAN FOUNDATION

إنجازات
العام



الـــشــبــكـة
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أعضاء ملتقى 
المؤسسات  العربية 

الداعمة 2015 



• Networking Event – Cairo 

(Hosted by Sawiris Foundation for Social 

Development, Mansour Foundation for 

Development, GC)

• Networking Event – Beirut 

(Hosted by Makhzoumi Foundation, American 

University of Beirut, Arab Fund for Arts & Culture, 

Arab Human Rights Fund)

• AFF Members’ Meeting – Abu Dhabi 

(Hosted by Emirates Foundation)

• Networking Event – Dubai 

(Hosted by Legatum Foundation)

• Networking Event – Palestine 

(Hosted by Paltel Foundation)

• Networking Event – Palestine 

(Hosted by Mahmoud Abbas Foundation)

• Social Media workshop – Palestine 

(Hosted by Welfare Association)

• Board of Directors Meeting – Dubai 

(Hosted by Legatum Foundation)

• Annual Meeting and General 

Assembly – Amman

• لقاء التشبيك - القاهرة )باستضافتة مؤسسة ساويرس 
للتنمية االجتماعية، مؤسسة منصور للتنمية و مركز جون 

د جيرهارت للعطاء االجتماعي  والمشاركة المدنية في 
الجامعة األمريكية في القاهرة(

• لقاء التشبيك - بيروت )باستضافتة ومؤسسة مخزومي، 
الجامعة األميركية في بيروت، الصندوق العربي للثقافة 

والفنون )آفاق(، والصندوق العربي لحقوق اإلنسان(

• اجتماع أعضاء ملتقى المؤسسات العربية الداعمة - أبوظبي 
)باستضافتت مؤسسة اإلمارات(

 • لقاء التشبيك - دبي
)باستضافتة مؤسسة ليجاتوم(

 • لقاء التشبيك - فلسطين
)باستضافتة مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية(

• لقاء التشبيك - فلسطين )باستضافتة مؤسسة 
محمود عباس(

• ورشة عمل وسائل التواصل االجتماعي - فلسطين 
)باستضافتة مؤسسة التعاون(

 • اجتماع مجلس اإلدارة - دبي
)باستضافتة مؤسسة ليجاتوم(

• االجتماع  السنوي واجتماع 
الهيئة العامة - عمان

2015
األنشطة
حسب األشهر

actIVItIes
BY Month

DECEMBER
ديسمبر

OCTOBER
أكتوبر

SEPTEMBER
سبتمبر

AUGUST
أغسطس

JUNE
يونيو

MAY
مايو

MARCH
مارس



fInancIal 
auDIt report

التقرير
المدقق المالي 

2015

reVenues 
& expenses ExpEnsEs

jod 206,736.00
($ 290,862.02)

revenue
jod 92,613.00
($ 130,299.53)

اإليرادات و 
المصروفات

OPENING BALANCE 
AS OF JAN.1ST, 2015

JOD 106,676.00 
($ 150,085.12)

في اإلفتتاحي  الرصيد 
األول من يناير عام 2015



For more information, please visit our website: www.arabfoundationsforum.orgلمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني:

For inquiries, please e-mail us at: info@arabfoundationsforum.orgلإلستفسارات يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني:

or call us on: (+9626) 593 8018أو االتصال على الرقم:

arabfoundforum @arabfoundforum Arab Foundations Forum


