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Message from the CEO
Dear AFF Members and Partners, 
2016 was a year of growth for Arab Foundations Forum, made all the more 
successful by your participation and faith in our network. As we continued to 
grow our membership to 34 members across 9 countries in the region, we 
also hosted 5 networking events, designed 6 exclusive capacity building 
modules, and hosted a wonderful Annual Meeting and General Assembly in 
Tunisia, attended by many of you. 
For the first time, AFF also launched two new regional initiatives – one on 
youth, and the other on data – to address key issues you told us were critical 
and of interest to you. Our youth coalition convened twice in 2016 and began 
to design a roadmap for collaboration around creating meaningful, scalable, 
and impactful youth employment programs for the region. The programs 
supported by this coalition will allow AFF and its members to make a 
meaningful contribution towards Sustainable Development Goal 8# (SDG) 
and is poised to be the only cross-regional collaboration of Arab foundations 
in this realm.
Over the past year we also launched, with your engagement and support, the 
only data coalition in the Arab region, which aims to create a critical mass of 
useful and necessary data in the sphere of Arab philanthropy. By partnering 
with Foundation Center in New York, and the American University in Cairo, we 
developed a comprehensive survey questionnaire to be launched 
member-wide in 2017. We intend for the data to serve many purposes in the 
years to come, not the least of which is to provide Arab philanthropy with the 
information it needs to be more effective and strategic in its giving. We also 
believe that this initiative will help to put Arab philanthropy on the map, so to 
speak, and make our sector and our region visible on a global stage. We 
remain committed to the proposition that locally sourced and owned data 
allows us to own our narrative and, in turn, to tell our own story.
In September 2016, AFF’s general assembly voted to increase the board of 
directors from 7 to 9 members, and we welcomed the following organizations 
to our board: King Hussein Foundation (Jordan), Sheikh Saud Bin Saqr Al 
Qasimi Foundation (UAE), John D. Gerhart Center at AUC (Egypt), and 
Makhzoumi Foundation (Lebanon). They joined our board with Emirates 
Foundation (UAE), A.M. Qattan Foundation (Palestine), American University 
in Beirut (Lebanon), Arab Human Rights Fund (Lebanon), and Sawiris 
Foundation for Social Development (Egypt). We are grateful for our 
exceptional board of directors, whose continued support and championing of 
AFF allows us to do our work effectively and successfully.
As we move into 2017 and a period of further growth, we are delighted to 
share our annual report with you and we continue to rely on and be humbled 
by your support, membership, partnership, and faith in us as we find new 
ways to serve you, the Arab region, and our sector better. 
With all my best regards, 

Naila Farouky 
CEO - Arab Foundations Forum 

رسالة المديرة التنفيذية
أعزائنا أعضاء وشركاء ملتقى المؤسسات العربية الداعمة،

كان عام ۲۰۱٦ عاما حافال من االزدهار لملتقى المؤسسات العربية الداعمة ، والذي أثمر من 
خالل مشاركتكم وايمانكم بشبكتنا. تواصل تزايد شبكتنا ليشمل ۳٤ عضوا في ۹ بلدان مختلفة 
عمل  ورش   ٦ وصممنا  للتشبيك،  فعاليات   ٥ أيضا  استضافنا  وقد  كما  العربية،  المنطقة   في 
حصرية لبناء القدرات، واستضافنا االجتماع السنوي والجمعية العامة في تونس، والذي حضره 

العديد منكم.

وألول مرة، أطلق الملتقى أيضا مبادرتين إقليميتين جديدتين - األولى معنية بالشباب، واألخرى 
معنية بالبيانات - لمعالجة القضايا الرئيسية التي أبلغتمونا بأهميتها بالنسبة لكم. وقد عقد ائتالف 
برامج  إنشاء  للتعاون حول  اجتماعين في عام ۲۰۱٦ وبدأ في تصميم خارطة طريق  الشباب 
توظيف للشباب ذات مغزى وقابلة للتطوير ومؤثرة في العالم العربي. إن البرامج التي يدعمها 
التنمية  لهدف  االستجابة  في  فعالة  مساهمة  بتقديم  وأعضائه  للملتقى  ستسمح  االئتالف  هذا 
المستدامة رقم ۸، ومن المتوقع أن يكون هذا التعاون اإلقليمي بين المؤسسات العربية في هذا 

المجال الوحيد من نوعه.

المنطقة  للبيانات في  الماضي، أطلقنا أيضا، بدعمكم ، االئتالف األول من نوعه  العام  وخالل 
العطاء  مجال  في  والضرورية  المفيدة  البيانات  من  زخم  خلق  إلى  يهدف  والذي  العربية، 
االجتماعي العربي. من خالل الشراكة مع فاونديشن سنتر في نيويورك والجامعة األمريكية في 
عام  في  األعضاء  نطاق  على  إطالقه  سيتم  شامال  استقصائيا  استبيانا  صممنا  حيث  القاهرة، 
قطاع  توفير  منها  القادمة  السنوات  في  عديدة  أغراض  لخدمة  البيانات  تقديم  ونعتزم   .۲۰۱۷
ونعتقد  واستراتيجية.  فعالية  أكثر  ليكون  يحتاجها  التي  بالمعلومات  العربي  االجتماعي  العطاء 
الخريطة  على  العربي  االجتماعي  العطاء  قطاع  وضع  على  ستساعد  المبادرة  هذه  أن  أيضا 
العالمية، إذا جاز التعبير، وجعل قطاعنا مرئيا على المستوى اإلقليمي وعلى الساحة العالمية. 
وما زلنا ملتزمين بالوقوف وراء أهمية البيانات المحلية والمملوكة عربيا االمر الذي سيتيح لنا 

أن نسرد أعمالنا ونرويها بلغتنا.

وفي سبتمبر ۲۰۱٦، صوتت الجمعية العامة للملتقى على زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 
۷ إلى ۹ أعضاء، ورحبنا بالمؤسسات التالية: مؤسسة الملك حسين (األردن)، ومؤسسة الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة (اإلمارات العربية المتحدة)، ومركز جون د. 
والذين  (لبنان).  مخزومي  ومؤسسة  (مصر)،  القاهرة  في  األمريكية  الجامعة  في  جيرهارت 
انضموا إلى مجلس إدارتنا الى جانب مؤسسة اإلمارات (اإلمارات العربية المتحدة)، ومؤسسة 
العربي  والصندوق  (لبنان)،  بيروت  في  األمريكية  والجامعة  (فلسطين)،  القطان  المحسن  عبد 
لحقوق اإلنسان (لبنان)، ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية (مصر). ونحن ممتنون لمجلس 
اإلدارة االستثنائي، لدعمه المستمر ومناصرته للملتقى مما يتيح لنا القيام بعملنا على نحو فعال 

وناجح.

على  نطلعكم  أن  يسرنا  والعطاء،  االزدهار  المزيد  في  ونستمر   ۲۰۱۷ عام  إلى  ننتقل  وبينما 
السنوي كما ونتأمل االعتماد على دعمكم وعضويتكم وشراكتكم وإيمانكم برؤيتنا في  تقريرنا 
وقطاعنا  العربية،  المنطقة  وخدمة  لخدمكم،  جديدة  طرق  إلى  السعي  فيه  نواصل  الذي  الوقت 

بشكل أفضل.

مع كل أطيب التحيات،

نائلة الفاروقي
الرئيس التنفيذي - ملتقى المؤسسات العربية الداعمة
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أعضاء مجلس ا�دارة
كل� وودكرافت

رئيس مجلس اإلدارة - مؤسسة اإلمارات

سمر حيدر 
نائب رئيس مجلس اإلدارة - الصندوق العر� لحقوق اإلنسان

نورا سليم
أم� الصندوق - مؤسسة ساويرس للتنمية االجت�عية

ع	د بعلب
 أم� الرس - الجامعة األم�كية يف ب�وت

زياد خلف
عضو مجلس اإلدارة - مؤسسة عبد املحسن القطان

ناتاشا ريدج 
عضو مجلس اإلدارة - مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

سالمة النع	�
عضو مجلس اإلدارة – مؤسسة مخزومي

السعيد عايدة 
عضو مجلس اإلدارة – مؤسسة امللك حس�/ مركز البحوث واملعلومات

عيل عو�
 عضو مجلس اإلدارة – مركز جون د. ج�هارت/ الجامعة االمريكية يف القاهرة

Board of Directors
CLARE WOODCRAFT
CHAIR OF THE BOARD – EMIRATES FOUNDATION

SAMAR HAIDAR 
VICE-CHAIR OF THE BOARD – ARAB HUMAN RIGHTS FUND

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

IMAD BAALBAKI 
SECRETARY OF THE BOARD – AMERICAN UNIVERSITY IN BEIRUT

ZIAD KHALAF 
BOARD MEMBER – A.M. QATTAN FOUNDATION

NATASHA RIDGE 
BOARD MEMBER - SHEIKH SAUD BIN SAQR AL QASIMI FOUNDATION

SALLAMA NAMANI 
BOARD MEMBER - MAKHZOUMI FOUNDATION

AIDA ESSAID
BOARD MEMBER - KING HUSSEIN FOUNDATION/ INFORMATION AND RESEARCH 
CENTER

ALI  AWNI 
BOARD MEMBER - JOHN D. GERHART CENTER AT AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO



Our Strategic Pillars محاورنا ا�ستراتيجية
الـشـبـكـة

خـــدمـــات
الــعــضـويـة

كسب التأييدو بناء القدرات

الــتــواصــل
وا�عـــــالم

الــمــعــارف
والـــمـــوارد
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Events 2016
أحداث ٢٠١٦

FEBRUARY 2016 
Board of Directors Meeting #1
Amman, Jordan / Hosted at Jordan River Foundation

Networking Event #1
“Unemployment in Jordan: Addressing the Gender Gap in 
the Labor Force” Hosted at Jordan River Foundation

MARCH 2016

Bond Conference – London, UK
Represented AFF as speaker and presenter on 
“Fundraising Without Borders: The State of Arab 
Philanthropy”

WINGS/DAFNE Meeting 
Working Group on the 4Cs – Capacity, Capability, 
Connections, Credibility – Lisbon, Portugal
Represented AFF as working group member on the 
creation of an assessment framework for measuring the 4 
Cs. Outcomes to be presented at the WINGS Forum in 
Mexico, February 2017

WINGS Meeting
Enabling Environment for Philanthropy – Lisbon, Portugal
Represented AFF as speaker on the State of Arab 
Philanthropy vis-à-vis framework of enabling environment

APRIL 2016 

Capacity Building #1
Abu Dhabi, UAE / “Social Values and Impact Assessment”
Hosted by Emirates Foundation Conducted by Social 
Value UK

فبراير / شباط ٢٠١٦
اجتماع مجلس ا�دارة #١ 




جلسة التشبيك #١ 
""



مارس ٢٠١٦
مؤتمر بوند - لندن، المملكة المتحدة

"
"

إجتماع وينغس / دافني 
4Cs


         
4Cs

٢٠١٧

إجتماع وينغس


         


أبريل ٢٠١٦ 
ورشة عمل بناء القدرات #١ 


""






Events 2016
MAY 2016أحداث ٢٠١٦

Networking Event #2
Data Charter Meeting – Amman, Jordan
Co-hosted by Talal Abu Ghazaleh Foundation, Arab 
Foundations Forum, WINGS, Foundation Center

ICNL/AHRF/AFF Advocacy Project
“Non-Profit Law for Lebanon”
Awarded grant by the International Center for Non-Profit Law 
to work with the Arab Human Rights Fund. Awarded 
sub-grant to AHRF for drafting of non-religious, non-profit law 
to be submitted to Lebanese parliament for review

JUNE 2016

Capacity Building 2#
Riyadh, KSA - “Values-Based Leadership”
Hosted by King Khaled Foundation
Conducted by Global Thinkers Forum

Networking Event #3
Riyadh, KSA
“How Can Saudi Foundations Address the Sustainable 
Development Goals (SDGs)?”
Hosted by King Khaled Foundation

Capacity Building #3
Beirut, Lebanon
“Organizational Leadership”
Conducted by Lebanese Development Network

مايو ٢٠١٦ 

جلسة التشبيك #٢


         




مشروع كسب التأييد المركز الدولي للقانون 
غير الربحي/ الصنوق العربي لحقوق االنسان/ 

ملتقى المؤسسات العربية الداعمة "


          



يونيو ٢٠١٦ 

ورشة عمل بناء القدرات #٢
""




جلسة التشبيك #٣ 


""


ورشة عمل بناء القدرات #٣ 


""




Events 2016
JUNE 2016أحداث ٢٠١٦

Round-table Discussions AFF/AHRF 
Non-Religious Non-Profit .... ..
Law in Lebanon
Beirut, Lebanon
Co-hosted 2 roundtables with Arab Human Rights Fund to 
review draft of non-religious, non-profit law

AUGUST 2016

Capacity Building #4
Amman, Jordan 
“Organizational Leadership”
Conducted by Lebanese Development Network

SEPTEMBER 2016

Networking Event #4
Annual Meeting and General Assembly 2016 – Tunis, Tunisia

Capacity Building #5
Organizational Culture and Value – Tunis, Tunisia
Conducted/Facilitated by Karim Ragab

OCTOBER 2016

African Philanthropy Forum 
Rabat, Morocco 
Represented AFF as moderator of “Religion and Giving” 
panel at APF’s invitation-only annual forum

يونيو ٢٠١٦ 

جلسة حوار/ القانون غير الديني غير الربحي في 
لبنان

الصندوق  الداعمة/  العربية  المؤسسات  ملتقى 
العربي لحقوق االنسان 


       



أغسطس ٢٠١٦

ورشة عمل بناء القدرات #٤ 


""


سبتمبر ٢٠١٦

جلسة التشبيك #٤ 
٢٠١٦

ورشة عمل بناء القدرات #٥ 




أكتوبر ٢٠١٦

المنتدى ا�فريقي للعمل الخيري 


   " "     




NOVEMBER 2016

Networking Event #5
Members’ Meeting – Abu Dhabi, UAE
Hosted by Emirates Foundation

Capacity Building #6
SROI – Abu Dhabi, UAE
Conducted by Sustainable Square

Board of Directors Meeting 2# 
Abu Dhabi, UAE

Philanthropy Forum:
Partnering for Development 
Nairobi, Kenya
Representing AFF as panelist and co-host of the 
Philanthropy Forum with OECD, NetFWD, UNDP, 
Foundation Center, SDG Philanthropy Platform, East Africa 
Association of Grantmakers, Aga Khan Foundation

DECEMBER 2016

Roundtable Discussion
Gulf Countries’ Donorship: Opportunities & Challenges for 
International Cooperation
Hosted by: Overseas Development Institute (ODI) and the 
Doha Center for Conflict and Humanitarian Studies

Events 2016

نوفمبر ٢٠١٦

جلسة التشبيك #٥ 




بناء القدرات #٦ 
SROI



إجتماع مجلس ا�دارة #٢ 


منتدى ا�عمال الخيرية: 
شراكة من أجل التنمية


 OECD        
        




ديسمبر ٢٠١٦

جلسة حوار 
ODI



أحداث ٢٠١٦



2016 Revenues & Expenses
إيرادات و مصروفات العام ٢٠١٦

Expenses
JOD240,473.00 
($338,694.00)

Revenues
JOD 309,180.00
($435,465.00)

Opening Balance  Cash 01 Jan.  2016    19,513   USD      13,854 JOD   
Closing Balance     Cash 31 Dec.  2016    103,958 USD      73,810 JOD   

2016 Financial Audit Report
التقرير المالي المدقق لعام ٢٠١٦



2016 Financial Audit Report
التقرير المالي المدقق لعام ٢٠١٦



2016 Financial Audit Report
التقرير المالي المدقق لعام ٢٠١٦



2016 Financial Audit Report - Statement of Assest & Liabilities
التقرير المالي المدقق لعام ٢٠١٦ - قائمة الموجودات والمطلوبات



2016 Financial Audit Report - Statement of Revenues & Expenses
التقرير المالي المدقق لعام ٢٠١٦ - قائمة ا�يرادات والمصروفات



2016 Financial Audit Report - Statement of Cash Flows
التقرير المالي المدقق لعام ٢٠١٦ - قائمة التدفقات النقدية



www.arabfoundationsforum.org For more information, please visit our website:
info@arabfoundationsforum.org For inquiries, please e-mail us at:

(+962) 77 88 67 809or call us on:

Arab Foundations Forumarabfoundforum @arabfoundforum :Follow us onتابعونا على: 

2016 BY THE NUMBERS
العام ٢٠١٦ با¢رقام

5 4in

in

Countries

9Countries

Networking
Events 

34 Current
Members 

6AFF Capacity Building Workshops

2 Board Meetings

11 New Members

جلسات تشبيك

دول ٥

٣٤

٤

٩دول

في 

في 

ورش عمل بناء القدرات

ا�عضاء الجدد

٦

١١
 عدد ا�عضاء

$435,465 Revenueا�يرادات $٤٣٥،٤٦٥
٢عدد أجتماعات مجلس االدارة

http://arabfoundationsforum.org
mailto:info@arabfoundationsforum.org
https://twitter.com/Arabfoundforum
https://twitter.com/Arabfoundforum
https://www.youtube.com/user/arabfoundforum
https://www.youtube.com/user/arabfoundforum
https://www.facebook.com/arabfoundforum/
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