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المحتوى

عن «منتدى مساندة المرأة»

كلمة مؤسسة المنتدى 

كلمة المستشار ا ستراتيجي

النسخة ا�ولى من المنتدى: ”االستدامة في ريادة ا�عمال“
الجلسة ا�ولى: ”االستدامة في ريادة ا�عمال“

الجلسة الثانية: “االستدامة في ا�عمال ا بداعية“

الخطوات التالية
النسخة ا�ولى للبرنامج ا رشادي المهني لريادة ا�عمال التابع لمنتدى مساندة المرأة 

منتدى مساندة المرأة النسخة الثانية: ”صعود السلم الوظيفي“
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عن «منتدى مساندة المرأة»

خلق قاعدة يتم من خاللها منح المعرفة والخبرة للشابات 
اللواتي تعملن في مهن مؤسسية وفي مجال ريادة 
ا�عمال،  لتتمكن من تحقيق النجاح في القطاع الخاص 

الكويتي.

الهدف

مساندة المهنيات الكويتيات وزيادة نسب مشاركتهن في 
القطاع الخاص  بحلول عام 2020.

الرؤية

يدار فريق عمل مبادرة «منتدى مساندة المرأة» من قبل مؤسسة ومديرة 
المبادرة السيدة بسمة القصار والتي لديها خبرة 20 سنة في إدارة 

المشاريع ا عالمية والثقافية والمؤتمرات.

وتشارك الدكتورة العنود الشارخ، مدير استشاري لدى ابتكار لالستشارات 
االستراتيجية، كمستشار إستراتيجي للمبادرة با ضافة إلى المحاور الرئيسي 

لمنتديات التي تقام تحت إسم المبادرة، ولدى الدكتورة العنود باع طويل 
في مجال تمكين المرأة محليًا، إقليميًا وعالميًا.

كما تنضم ا´نسة لسلي معوض، مديرة العمليات لدى شركة كويت 
سباليز،  كمستشار إعالمي للمنتدى حيث تتولى الشؤون ا عالمية 

وا عالنية للمنتدى، ولدى لسلي خبرة تفوق العشر سنوات في مجال 
ا عالم ا قتصادي حيث تدير النواحي ا عالنية وا عالمية لشركات مدرجة 

وغيرها.  

فريق العمل
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برنامج «منتدى مساندة المرأة» معني بتبادل وتقديم خبرات مهنية وخبرات من 
عالم ريادة ا�عمال بين سيدات ناجحات وشابات طموحات، وهو برنامج بشقين.

الشق ا�ول من البرنامج هو سلسة من المنتديات الهادفة والتي تأتي تحت 
عناوين مختلفة، حيث يتم من خاللها دعوة رائدات في ا�عمال وسيدات مهنيات 

في مناصب عليا لياشركن كمتحدات يقدمن خبراتهم ونصائحهم للشباب 
والشابات، ويقام المنتدى المخصص لمواضيع ريادة ا�عمال في شهر مايو من 

كل سنة أم المنتدى المخصص للمهن المؤسسية فيقام في شهر نوفمبر 
من كل سنة. 

الشق الثاني من البرنامج هو برامج إرشادية مهنية تستفيد منها مشاركات 
شابات بشكل مباشر حيث يلتقين بشكل فردي بسيدات نجحن في مهنهن 

وسيدات نجحن في ريادة ا�عمال ليتلقين الشابات النصيحة والمشورة بشكل 
خاص ومباشر.

وتقام المنتديات والبرامج ا رشادية المهنية بشراكة مع رائدات في ا�عمال 
وسيدات مهنيات في مناصب عليا، حيث يقدمن تجاربهم ونصائحهم خالل 

مشاركتهن كمتحداث في المنتديات با ضافة إلى مشاركتهن كمرشدات 
مهنيات في البرامج ا رشادية المهنية. 

وتقام الشراكات مع رائدات في ا�عمال الذين أسسن شركات خلقت فرص عمل 
عبر السنوات وتنمو عام بعد عام وتساهم في تنويع ا قتصاد المحلي 

بحجمها الصغير أو المتوسط وعلى المدى الطويل، ومع سيدات مهنيات نجحن 
في الوصول إلى مناصب عليا والذين بدورهن ساهمن في تعزيز ا قتصاد 

المحلى من خالل تمكين الشركات التي تعمل بالكويت على ا عتماد على 
القوى العاملة المحلية.

البرنامج
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إن اقتصاد الكويت بحاجة إلى التنويع من حيث مصادر الدخل وا بتعاد عن 
ا عتماد على مصدر الدخل الشبه وحيد وهو النفط. 

ونحن في «منتدى مساندة المرأة» نؤمن بأن عملنا داعم مهم  قتصاد 
الكويت، فعملنا ليس فقط كمساند معنويى بل هو أيضًا مساند 

فعلى ومهم لتشجيع شابات إلى خلق فرص عمل خاصة ودخلهم 
الخاص بهن بتأسيس أعمالهن الخاصة أو العمل بإنتاجية فعلية مثمرة 

في القطاع الخاص والذي سيعود بالمنفعة على إقتصاد الكويت.

كما أننا نؤمن بأن عملنا يؤثر إيجابيًا وبشكل حقيقي ومباشر في تعزيز 
الناتج المحلي ا جمالي للكويت، هذا من حيث مبدأ أن ا قتصاد الناجح 

والمتين يدعم ويستفيد من قدرات المرأة ا قتصادية على أكمل وجه، إذ 
يستفيد الناتج المحلي ا جمالي من زيادة نسبة مشاركة المرأة في 

ميدان العمل وبالذات في القطاع الخاص بتبوئها مناصب قيادية، وهذا 
بناًء على تقرير «مكنزي جلوبل إنستتوت» الصادر بتاريخ سبتمبر 2015.

وبحمداÍ تم تدشين «منتدى مساندة المرأة» في 10 مايو 2016، 
وذكل بنسخته ا�ولى تحت عنوان "االستدامة في ريادة ا�عمال" حيث 

أقيم المنتدى ا�ول في قاعة الزوار بحديقة الشهيد. وأشكر كل من 
ساهم في إنجاح المنتدى وعلى رأسهم د. العنود الشارخ مستشارة 

المنتدى، كما أشكر إدارة حديقة الشهيد  حتضانها ورعايتها الكريمة 
للمنتدى، حيث أكد أن حديقة الشهيد أكثر من مجرد وجهة جميلة للتنزه، 

بل هي أيضًا ركيزة لمستقبل كويتي إقتصادي مزدهر. 

بسمة القصار
مؤسسة ومديرة المنتدى

كلمة مؤسسة المنتدى 
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كمحاولة أولى من نوعها وهي حوارات حول كيفية النجاح في ا�عمال، 
أتى منتدى مساندة المرأة ليمÐ الفراغ في الشأن الكويتي ا�هم وهو 

ا قتصاد غير المتنامي، وبرهن المنتدى بأن وجود جلسات نقاشية بين 
متحاورات من الكويت بشكل أساسي ومعنيات باحتياجات ومتطلبات 

معينة هو شأن ضروري ويأتي بحاجة ملحة في وقتنا الحالي.

شاركت سبع سيدات شابات لتتحدثن وتتحاورن عن تجاربهن من نجاحات 
في عملهن وأيضًا عن مساعيهن المجزية وغير المجزية. وجرى الحوار 
أمام جمهور شاركنهن بفعالية وشغف، كما كشفت المتحدثات عن 

الحاجة المتزايدة لتوفير الدولة المساندة المطلوبة لشابات يردن خوض 
تجربة ريادة ا�عمال ولكن ليس لديهن ا�دوات لالنطالق بمفردهن، وهن 

بحاجة لÓرشاد والطمأنينة من سيدات خضن تلك التجربة.

في ظل غياب برامج معمول عليها والتي تسعى لتعزيز دور المرأة 
ا قتصادي في الكويت، يهدف منتدى مساندة المرأة لعب دور أكبر 

في المستقبل القريب وهو ما يدعي الهيئات الحكومية والخاصة إلى 
مساندة مثل هذه المبادرة الكويتية في هذه المرحلة من 

تأسيسه،حتى يصبح حاضنًا لمواهب المستقبل ويدير برامج ا رشاد 
المهني التي تساند شابات طموحات وترفع عن الحكومة جزء من 

العبء.    

د. العنود الشارخ 
مدير استشاري لدى ابتكار لالستشارات االستراتيجية
مستشار إستراتيجي للمنتدى

كلمة المستشار ا ستراتيجي
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دشن "منتدى مساندة المرأة" مساء يوم الثالثاء 
10 مايو 2016 أولى منتدياته في حديقة الشهيد، 

تحت عنوان "االستدامة في ريادة ا�عمال"، حيث 
استضاف المنتدى كل من صاحبات ا�عمال بيبي 

حيات، داليا الغربللي، دانة التورة، فرح الحميضي، 
آالء علي رضا، دانة بهبهاني، وليلى الحمد، 
وحاورتهن المستشار ا ستراتيجي للمنتدى 

الدكتورة العنود الشارخ.

وانقسم المنتدى ا�ول إلى حلقتين حواريتين، 
ا�ولى تناولت موضوع "االستدامة في ريادة 

ا�عمال" والثانية موضوع "ريادة ا�عمال من منطلق 
ا�فكار المبتكرة". وتم مناقشة خالل المنتدى 

أسس تأسيس ا�عمال وكيفية ضمان استدامتها، 
كما تم مناقشة الفرص والتحديات لتأسيس ا�عمال 

الخاصة في الكويت.

ودار النقاش في الحلقة ا�ولى عن "االستدامة في 
ريادة ا�عمال" بين السيدة بيبي حيات والسيدة داليا 

الغربلي والسيدة دانة التورة. أما في الحلقة الثانية 
التي ركزت على "ريادة ا�عمال من منطلق ا�فكار 
المبتكرة"، دار النقاش بين السيدة فرح الحميضي 

النسخة ا�ولى من المنتدى:
 "االستدامة في ريادة ا�عمال"

والسيدة آالء علي رضا والسيدة دانة بهبهاني 
والسيدة ليلى الحمد.

أثبت المنتدى نجاحه من حيث الحضور والتغطية 
ا عالمية.  وكان عدد الحضور 150 مشارك، وهذا 

كان %50 فوق العدد المتوقع، حيث يعتبر عدد 
المتوقع  لمشاركين في منتديات كهذه قرابة 

100 مشارك فقط. وكانت الغالبية العظمى من 
لحضور من الشريحة المستهدفة من قبل منتدى 

مساندة المرأة، وهي شريحة النساء الشابات في 
ريادة ا�عمال والمهنيات.

كما حصل المنتدى على تغطية واسعة من قبل 
ا عالم المطبوع وااللكتروني والتي نشرت تقارير 

عن المنتدى في نشراتها االقتصادية، وكان من 
بينهم صحيفة نويت التابعة للصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وجذب المنتدى القنوان التلفزيونية العامة والخاصة 

التي حضرت وغطت المنتدى،  كما أجريت مقابالت 
على الهواء مباشرًة مع مؤسسة المنتدى في 
داخل استوديوهات القنوان قبل وبعد المنتدى.     
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ليكن عملنا إمتداداً لشخصيتنا

أكدت داليا الغربللي على أنه يجب علينا التعرف على أنفسنا جيداً، والتعرف على مراكز قوتنا ونؤمن بها، 
ومن بعدها نستطيع أن نقبل على عمل يتناسب مع شخصيتنا ومهاراتنا لنبدع به وننجح.

وأكدت دانة التورة أيضًا أن العمل الذى نختاره �نفسنا يجب أن يكون إمتداداً �نفسنا ولشخصيتنا..

وأضافت داليا أن بطبيعة الحال كل واحد منا مختلف عن ا´خر، فنحن لسنا نسخة من شخص آخر، لذا ال 
يمكن أن تكون أعمالنا نسخ عن أعمال غيرنا، وبإختالفاتنا تتنوع أعمالنا ويكون إقتصادنا متنوع مزدهر.

لنتعلم من ذوي الخبرة

أكدت بيبي حيات على أهمية إكتساب خبرة عملية من ذوي الخبرة وأهل ا ختصاص والعمل معهم 
والتعلم منهم قبل ا قبال على عمل خاص، وهذا مهم جداً لكي نؤسس قاعدة قوية من الخبرة 

نستطيع أن نبني عليها عملنا الخاص، فالخبرة تمنحنا المعرفة الضرورية  دارة ا�عمال والتعامل مع 
من نعمل معهم سواء موظفين أو شركاء أو عمالء وزبائن.  

وإن كن نساء

إجتمعن كل من داليا ودانة وبيبي على أن كونهن نساء لم يمنعهن من خوض تجربة ريادة ا�عمال 
والنجاح فيها، فهن لم يشعرن يوم بتمييز ولم يواجهن صعوبات كونهن سيدات.

وإجتمعن دانة وبيبي على أن الصعوبات إن وجدت تكمن ليس في جنس الشخص بل في طبيعة 
شخصيته، فعلى سبيل المثال الخجل أو عدم الثقة بالنفس يسببان عرقلة في ا قدام على المبادرة 

بالعمل الحر كما أنهما صفات تؤثر على قدرة الشخص في مخاطبة الناس وإقناعهم والتفاوض معهم.
 

وتتطرقت دانة على الصعوبات التى يواجهها أصحاب ا�عمال المبتكرة في البنية التحتية التجارية في 
الكويت والتي ال تواكب أنماط ا�عمال الجديدة وتطورات السوق وا�نشطة التجارية الجديدة والمختلفة.

حوار الجلسة ا�ولى: 
االستدامة في ريادة ا�عمال
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لنأخذها خطوة بخطوة

عندما نريد أن نقبل على عمل خاص دائمًا نسأل أنفسنا من أين نبدأ وكيف، ودائمًا تكمن الجرأة في 
الخطوة ا�ولى.

وكانت تجربة دانة مبنية على فكرة ا قبال على العمل خطوة بخطوة، وكانت خطوتها ا�ولى والجريئة 
ترك عملها في شركة استثمارية والسفر لÓلتحاق بمعهد للطهي المحترف، ومن بعد حصولها على 

الشهادة والتعليم المهني عادت إلى الكويت، ومن هنا تتاليت الخطوات من بعد أن خاضت تجربتها 
ا�ولى بالسوق وهي تأسيس مطعم وإبتكار قائمة الطعام وتدريب الطهاة على صنع المأكوالت، 

وخلقت سوق جديد لخدمة إستشارات الطهي المحترف وباتت تطّور من ذاتها في السوق عبر خلق قطاع 
عمل لم يكن موجودأً في السوق من قبل.

أما تجربة بيبي وخطوتها ا�ولى، فكانت بتعلم أسرار مهنة الضيافة بشتى أشكالها بإلتحاقها بفندق 
والذي عملت به في جميع ا�قسام وأصبحت متمكنة في مختلف جوانب الضيافة المحترفة، ومن ثم 
توجهت إلى الخارج لتتعلم صنع الشوكوالته وتنسيق الزهور، وبعد عودتها إلى الكويت قدمت نفسها 

للعمل بشركة متخصصة بالضيافة وبينت رغبتها الجادة بالعمل والتعلم من المحترفين عن أفضل 
وأرقى أساليب الضيافة والتعامل وحصلت على العمل، وبعد أن شعرت أنها إكتسبت الخبرة الكافية 

قررت تأسيس عملها الخاص وبدأت بصنع كعك المناسبات وتنسيق الزهور ومن ثم تنسيق الحفالت إلى 
أن بات لديها اليوم ثالث شركات متخصصة بتقديم خدمات الضيافة المتكاملة.

عن التمويل

وعن تمويل مشاريعنا، تشاركا دانة وبيبي الرأي بأننا نستطيع أن نتشارك مع ذوي المال بخبراتنا وعلمنا 
وموهبتنا، وأضافت بيبي أن علينا أن ال نخجل بطلب الشراكة والتمويل، طالما أن لدينا خطة وهدف واضح.

 
ذكرت دانة أن الشراكة تقلل من المخاطر المالية، وعن المجازفة تقول أن في كثير من ا�حيان في الكويت 

ال يرى الناس المجازفة بتمويل مشروع أو ا ستثمار فيه كمجازفة مادية على قدر ما يرونها كمجازفة 
إجتماعية ونفسية، وهنا من الضروري أن نتحلى بالشجاعة طالما أننا واثقون بما نستطيع أن نقدمه.

وعن الفرص، قالت دانة أنها متوفرة وبأعداد كثيرة، ويجب أن ال نخاف من المخاطر طالما أننا درسنا 
مشروعنا جيداً من جميع النواحي، ويجب علينا ا ستفادة من الفرص التي تأتينا والمتوفرة.
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لنتبع أسلوب ووسيلة تسويقية تخدم عملنا بشكل خاص

عن تجربتها، اكتفت دانة بالتسويق عن خدماتها ا ستشارية عن طريق السمعة الجيدة لخدماتها 
وأعمالها وتناقل تجربة عمالئها في التعامل معها بين أصحاب المطاعم، فبات لها إسم وسمعة 

طيبة في سوق المطاعم. فهذا إثبات على أن العمل الجيد والمبتكر يفرض نفسه على السوق 
ووسيلة فعالة لتسويق ا�عمال.

لنضمن �عمالنا االستدامة

وعن كيفية ضمان استدامة أعمالنا، قالت داليا أن علينا أن ننظر ونتعامل مع الشركة على أنها أسرة، 
فكما نتعرف على أفراد أسرتنا نتعرف على موظفينا لنعرف كيف نتعامل معهم ونكتشف مراكز 

قوتهم حتى نوظفهم بشكل أفضل لخدمة العمل، هذا با ضافة إلى التعرف على مراكز ضعفهم 
لتجنب مخاطرة توظيفهم بعمل ال يتناسب مع طبيعتهم الذي قد ينعكس بشكل سلبي على 

العمل.

كما أنها أكدت على أهمية مراجعة خدماتنا بشكل مستمر لنضمن استمرارية أعمالنا ومواصلة 
تقديمها القيمة المضافة للمجتمع، والذي يضمن لنا النجاح المستمر.

وإجتمعتا دانة وداليا على أهمية التحّلي بالمرونة أمام التغيرات التي تحدث في السوق، ومواكبة 
إحتياجات السوق المختلفة لتستمر أعمالنا في ا نتاج والتوسع، وأننا نجب أن نكون منفتحين لما هو 

متاح، كما علينا خلق سوق خاص بأعمالنا المبتكرة الجديدة، وأن نبحث عن حاجة لم يغطها أحد وأن 
نغتنم الفرصة ونقدم العمل المناسب وبالمستوى المتوقع والذي يسد هذه الحاجة، كما أكدتا 

على أهمية التمّيز في ما نقدمه ونعمل به. 

لنتعرف على معنى النجاح  

بالنسبة لبيبي النجاح هو التواضع وتقبل الفشل وا ستمرار بالعمل، وأضافت داليا أن النجاح يأتي 
بأشكال مختلفة، فمعنى النجاح يختلف من شخص ´خر ومن منظور ´خر، وأن علينا نحن تحديد النجاح 

الذى نريد أن تحقيقه وبالمعنى الذي نريده.

وأضافت بيبي أننا ال نستطيع أن نتنبأ إن كان عمل ما سينجه أو مدى نجاحه إلى بعد أن نخوض التجربة، 
وإن لم تنجح فكرة ما أو مشروع ما ال يجب علينا التوقف بل نستمر في مسيرتنا بعد مراجعة العمل 

ووضع خطة بديلة تتفادى فيها أخطاء التجربة ا�ولى.
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”كوني مؤمنة بنفسك 
وبهدفك، وركزي على 

هدفك.“
داليا

”بادري واستمري 
وثابري من دون أن 

تيأسي.“
دانة

”اختاري عمل تحبينه 
وركزي عليه.“

         بيبي

أهم نصائح المتحدثات
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لنستفيد من خبراتنا المهنية 

بينت ليلى الحمد أهمية التخطيط والبحث العميق قبل البدء بعمل تجاري، وساعدتها خبرتها المهنية 
والتي اكتسبتها عندما كانت تعمل في البنك الدولي، وهي منظمة كبيرة عالمية معنية با قتصاد 

والتنمية المستدامة، حيث تعلمت أهمية دراسة أي مشروع قبل الدخول به، وعندما أتتها فكرة 
مشروعها الصغير وهو تصميم وبيع الحرفيات، طبقت نفس منهجية البحث والدراسة التي تعلمتها من 

عملها في البنك الدولي، وهذا كله يعود إلى خبرتها العملية المعنية بالتنمية االقتصادية، حيث أنها 
تعلمت أن كل سؤال وتساؤل يليه بحث عميق للوصول إلى الجواب الدقيق، وعملت بحث دقيق يحتوي 
على دراسة سوق الحرفيات وعن الحرفيين في الخليج با ضافة إلى دراسة الطلب وبيع الحرفيات في 

الخليج، وكان هدفها من البحث معرفة إذا كانت فكرة مشروعها مجزية وما نسبة نجاحه المتوقعة.

 واستغرق بحثها مدة سنتين، حيث تجولت في دول الخليج تبحث عن حرفيين وتدرس السوق، ومن خالل 
نتيجة البحث غيرت وطورت من فكرة المشروع الذي وضعته قبل البحث وخرجت بفكرة مشروع جديدة 

تتماشى مع إمكانيات وطلب السوق، وبدأت مشروعها والذي من خالله تقدم منتجات صناعة يدوية 
خليجية بتصاميم عصرية ومبتكرة.

أما آالء علي رضا، فهي اكتسب من خبرتها العملية، التي استمرت لخمس سنوات، كيفية تطبيق النظام 
بالعمل والعمل بمهنية عالية، حيث أنها التمست بنفسها كيف يكون التعامل والعالقة المهنية 

بمستوى عالي بين العميل والمورد من خالل تعاملها مع شركات عالمية، هذا با ضافة إلى ثقافة 
ا دارة، ا�مر الذي ساعدها مع شريكتها دانة بهبهاني على إدارة عملهم الخاص بنفس المستوى 

المهني الذي عملتا به كموظفات في شركات كبرى، وبهذه المهنية والنظام بالعمل استطاعتا ضمان 
لعملهن الخاص التطوير المستمر واالستدامة والنجاح.   

حوار الجلسة الثانية: 
ريادة ا�عمال من منطلق ا�فكار المبتكرة
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ليكن لدينا فكرة مبتكرة وهدف واضح

تعتبر فكرة مشروع ليلى، مغامرة في مجال جديد وهو المجال الحرفيات، ولكن كونها فكرة مميزة 
ومدعومة بالبحث والدراسة والخطة الواضحة، استطاعت أن تُنجح المشورع. وعن تجربتها هذه، نصحت 

ليلى بأن ال يكون مشروع الفرد مجرد تقليد لفكرة مشروع آخر ولو كان ا´خر ناجح، وأن ال يكون مبني 
على صرعة قد تختفي بسرعة، بل علينا إيجاد فكرة مميزة لمشاريعنا ونعمل على البحث والدراسة 

بأنفسنا وأن ال نعتمد فقط على شركات إستشارية  قامة الدراسات لمشاريعنا، وهذا لنضمن 
لمشاريعنا االستدامة ونضيف بها قيمة مضافة للمجتمع.

أما دانة، فكان هدفها واضح من البداية والناتج عن شغفها الال محدود للتصميم، حيث أنها بحثت عن 
فكرة مشروع تتيح لها المجال بأن تعمل كمصممة، فأقدمت على الخطوة ا�ولى وهي دراسة 

التصميم الجرافيكي ومن ثم انطلقت مع شريكتها آالء بتقديم خدمة التصاميم الجرافيكي للعالمات 
التجارية با ضافة إلى بيع منتجات بتصاميم مبتكرة عن طريق موقع اكتروني خاص بمشروعهن. وبعد 

سنوات قليلة، ازداد ا قبال على بيع المنتجات بشكل أسرع من االقبال على خدمة التصميم، فركزتا 
على توسعة منتجاتهن لتدما منتجات من تصميمهن. ووصلت دانة مؤخراًإالى هدفها وهو أن تصمم 

منتجات تحت شعارها التجاري، وهذا كان حلم دانة من ا�ساس وهو التركيز على إبتكار تصاميم.

لنستشير من هم قدوة لنا 

أكدت ليلى على أهمية استشارة َمن هم قدوة لنا في ا�عمال. وكانت ليلى قد استفادت من أناس 
كانت تعتبرهم قدوة لها، كما أن قدواتها كانت دائمًا من النساء صاحبات أفكار إبداعية واللواتي قمن 

بتطوير إبداعاتهن وأضافن بصمتهن الخاصة على مشاريعهن. فالتقت ليلى بتلك النساء واستفادت من 
خبراتهن ونصائحهن، وهنا أكدت ليلى أن علينا البحث عن من نعتبره قدوة لنا لنستشيره ونأخذ منه 

النصيحة.

لنتغلب على الصعوبات 

في البداية، واجهت ليلى صعوبة بسبب عدم وعي الناس بالحرفيات، وهذا �ننا في الكويت انقطعنا عن 
الحرفيات منذ 50 عامًا، فأصبح السوق مليئ بالمنتجات السريعة الصنع والمصنوعة من قبل آالت 

وأجهزة ما أفقدنا التقدير للمنتجات اليدوية التقليدية. وتغلبت ليلى على هذا الفكر السائد في السوق 
بمخاطبة الناس وزيادة وعيهم حول فكرة الحرفيات التقليدية وارتباطها بتراثنا الكويتي ودعمها 

لالستدامة، فبدأت الناس تتقبل الفكرة وتم تقديرها. 

كما واجهت ليلى صعوبات في ضبط الجودة والشحن وا نتاج والتصميم، حيث أنها تتعامل مع حرفيين 
وليس مصانع وشركات كبرى، ولكن مع الصبر وا صرار إستطاعت التغلب على جميع التحديات والسير 

في خطتها لتقدم منتجات فريدة مصنوعة يدويًا بتصاميم مبتكرة وذات جودة عالية. وتؤكد ليلى أن 
النجاح ال يأتينا بسرعة بل بالصبر والمثابرة. 

12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WMF - Journal 1 - Arabic - High Res.pdf   14   04-Oct-16   12:19:58 PM



ا دارة الناجحة

وتطرقت آالء إلى ضرورة معرفة جميع تفاصيل العمل، حيث أن من المهم أن ندرك كأصحاب مشاريع 
كيفية العمل بجميع ا�دوار القائمة عليها المشروع، فهي وشريكتها تقومان من حين إلى آخر بالعمل 

في أدوار مختلفة والتي يعمل عليها موظفيهما، وذلك بهدف معرفة طبيعة ا�عمال وكيف تدار 
والتعامل مع الموظفين الذين يعملون بها، وهذا مهم لتفادي مشاكل قد تحصل والتعامل مع 

مشاكل قد تقع في آلية العمل أو مع الموظفين أو العمالء.

وتتبنى فرح الحميضي مبدأ أن من تُكلفه بعمل ما، فهو يصبح شريك معها في النجاح، وتبين لهم 
أهمية دورهم في عملها وفي الخدمة والمنتجات التي تقدمها، وبينت أهمية السالسة بالتعامل، وأن 

ال نتأخر في الدفع على من يقدم لهاا الخدمة أو العمل.

خطوة بخطوة

في بداية تأسيس مشروعاتنا الصغيرة ال بد أن نقوم بجميع أو أغلب ا�دوار بأنفسنا لتوفير المال 
وتأسيس عملنا بالشكل الذي نريده. ففي البداية كانت دانة وآالء يقومان بجميع ا�دوار ا دارية والفنية 

بأنفسهن، فكانتا تقمن بدور البائع والمحاسب والمصمم وغيرها من ا�دوار المطلوبة للعمل، وكانتا 
تعملن بعد العصر طوال ا�سبوع وخالل عطالت نهاية ا�سبوع بسبب التزامهما بوظائفهما، وبعد أن 

تمكنتا من تأسيس قاعدة متينة لعملهما الخاص واكتسبتا خبرة كافية من عملهن بشركات كبرى، 
قررتا التفرغ لمشروعهما وتوسعته.

التسويق

وعن التسويق، وظفت فرح وسائل التواصل ا جتماعى بالتسويق لصالح أعمالها، فهي وجدت في تلك 
الوسائل فرصة لتعريف السوق بنفسها كمصصمة ديكور محترفة وذات خبرة ومعرفة وموهبة، 

با ضافة إلى تعريف نفسها ليتعرف السوق على شخصيتها وأسلوبها بالتعامل، حيث أن طبيعة عملها 
يلزمها التعامل بشكل مباشر وربما بشكل شخصي مع العمالء بموجب أهمية أن تتطلع على أسلوب 

ونمط حياة العمالء عند تصميم منازلهم، وهذا حتمًا يتطلب من العميل قبول وارتياح للمصمم الذي 
سيعمل معها على تصميم منزله. كما أنها وجدت في وسائل التواصل ا جتماعى وسيلة لتوعية 
السوق بمهنية عمل مصمم الديكور، با ضافة إلى الجهد والوقت الذى يبذله مصمم الديكور في 
عمله، وهذا بال شك منح لمهنتها الكثير من ا حترام من قبل السوق والتقدير لتكلفة خدمة وأعمال 

تصميم الديكور والوقت الذى يحتاجه المصمم لينفذ المشاريع. 

وعن تجربتها مع تسويق وبيع منتجاتها الحرفية، بينت ليلى أن علينا مخاطبة الناس مباشرة عن فكرة 
مشروعنا التي قد تكون جديدة على السوق وهذه لزيادة وعيهم عن أهميته ومنفعته لهم والتي 

كانت بانسبة لها الحفاظ على تراث الكويت، وهذا نوع من التسويق.
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النجاح 

وروت فرح مسيرتها المهنية إلى النجاح، وبدأت بواقع مجتمعنا الكويتي الذي يعتمد كثيراً على 
المجامالت، حيث من إمكان صاحب مشروع أن يعتمد على مجامالت ا�هل وشركات ا�قارب في بيع 

منتجاته وخدماته، ولكن ال بد أن يصل إلى مرحلة لن يجاملوه ا�هل بعد بأموالهم، وهو ما مّرت به فرح، 
إذ بدأت مشوارها مع مشروعها الخاص بعد أن تخرجت من الجامعة في عام 2004، وكبر مشروعها 

بشكل سريع جداً معتمدة على مشاريع يكلفها بها ا�هل وشركات ا�قارب، واستمرت على هذا الحال 
حتى عام 2008 حينما حّلت ا�زمة االقتصادية، وساد الخوف بين الناس والشركات من الخسائر وا فالس، 

فوقفت الشركات ا�عمال غير الضرورية والتي ليست من صلب عمل الشركة، و�ن الخدمة التي كانت 
تقدمها فرح تعتبر خدمة فيها رفاهية، فألغيت الشركات جميع المشاريع التي ُكلفت بها فرح آنذاك، 

فأصبحت من غير عمل بين يوم وليلة، ما أثر عليها وعلى موظفيها أيضا.

وبسبب أعتمادها في المرحلة ا�ولى على مجامالت ا�هل وا�قارب، لم تستثمر فرح آنذاك بمحفظة 
أعمال تستعرض من خالله امكانياتها، وال حتى موقع إلكتروني تسّوق من خالله خدماتها.

وفي عام 2008 وبعد ا�زمة ا قتصادية، انطلقت فرح بتجربة مختلفة بعد مراجعة ا�خطاء التي 
مارستها في المرحلة ا�ولى وهي االعتماد على ا�هل، وراجعت نفسها وأدركت أن رأس مالها هو 

إبداعها وموهبتها وابتكاراتها وأنها ال تحتاج �حد لتبدأ العمل من جديد. فبدأت فرح من الصفر مرة أخرى، 
وبرأس مال ال يتعدى 2000 دينار حيث بدأت بتصميم وبيع ا كسسوارات المنزلية بأسعار تناسب 

الجميع، وإشتركت بمعارض بعيداً عن مساندة ا�هل ومعتمدة على نفسها بالتسويق والبيع. وفي 
إحدى مشاركاتها في أحد المعارض، لم تبلغ أحداً من أهلها عن هذه المشاركة لتقّيم مدى مستوى 
نجاحها وإن كان حقيقيًا أم وهميًا. وكانت النتيجة أن مشاركتها كانت قوية بسبب ما قدمته من منتج 

مبتكر وبسعر مناسب، وجمعت المال حتى أصبح لديها رأس مال كاٍف تنطلق منه وتتوسع بمشاريعها.

ووقفت ليلى عند فكرة النجاح حيث أنها أكدت أن النجاح هو االستدامة، واالستدامة مقياسها الزمن.
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التكيف مع السوق وا بتعاد عن العواطف

في المرحلة الثانية من مشوارها، بدأت فرح بتصميم ا�ثاث إلى جانب االكسسوارات المنزلية، ولكن 
كان االقبال على االكسسوارات المنزلية أقوى بكثير من ا قبال على ا�ثاث والذي كان شبه معدوم، 
مع أنها كانت تحلم بأن يكون لها خط أثاث بإسمها إلى أنها إستغنت عن حلمها وركزت جهودها على 

ما يطلبه السوق وتوسعت في مجال االكسسوارات المنزلية.

ومع تكيفها مع تغيرات السوق، أتت فرح بفكرة تقديم دورات في التصميم الداخلي. فبعد ا�زمة 
ا قتصادية في 2008، اتجه الناس إلى القيام با�عمال المساندة بأنفسهم واستغنوا عن 

المستشارين والمتخصصين لتوفير التكاليف، ومنها أصحاب المشاريع كالمطاعم حيث بدأ أصحابها 
يصممون بأنفسهم على سبيل المثال، وأيضًا أصحاب المنازل الذين توجهوا إلى تصميم منازلهم، 

ووجدت فرح بهذا التغيير فرصة لتقديم خدمة جديدة تناسب توجه السوق، وبدأت بتقديم دورات 
بسيطة عن أساسيات التصميم الداخلي، لتمكن الناس من تنفيذ تصميم داخلى على أسس صحيحة 

وعلمية، ومع هذه التجربة تكيفت مع تغيرات السوق وبدأت تقدم دورات ليقوم الناس بتنفيذ 
تصاميم داخلية لمنازلهم أو لمشاريعهم بأنفسهم. 

وتنصح فرح بالتكيف مع تغيرات السوق والطلب على الخدمات التي نقدمها وتغيير إتجاه أعمالنا، 
فليس من الغلط تغيير ا تجاه وتغيير المسار وليس من صالحنا التمسك بالكبرياء، وال يجب أن نخجل 

من وقف عمل ما إن لم ينجح ونتجه إلى عمل به فائدة تجارية أكبر وبه استدامة، والتخارج من عمل ما 
ربما يكون هو ا�نجح, وال يجب اعبار التغيير كالعودة والبدء من الصفر، بل هو مجرد تصحيح مسار 

وربما خطوة نحو النجاح، فنغيرالمسار متى ما اقتضى ا�مر ولكن علينا أن نكون ثابتين في شغفنا، 
ومع التجارب، نكتشف أنفسنا وقدوراتنا يومًا بعد يومًا. وهذا ما تعلمته فرح في 12 عامًا.

وللشريكتين دانة وآالء أيضًا تجربة في التيكف مع طلب السوق. مع زيادة الموظفين، تأخذ النتائج 
المالية نصيب ا�كبر من االهتمام ولم تعطيا المجال ل مشاعرهن للتحكم بقراراتهما التجارية، ففي 

نهاية المطاف النتائج المالية هي ا�هم، فإذا كانت لديهما فكرة غير ناجحة، استغنيتا عنها حتى لو 
كانت عواطفهما متمسكة بها، لذلك تقومان دائما بمراجعة نتائج مشاريعهما وتغيران مسار هذه 

المشاريع نحو اتجاه طلب السوق.
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النساء وثقافة الديوانية

تطرقت ليلى إلى ثقافة الديوانية وأثرها على حد من توسع النساء بأعمالهن، حيث أن الديوانية 
مسؤولة عن كثير من القرارات في البالد ومن أهمها ا قتصادية. ففي الديوانيات، تنبي العالقات 
التجارية وتتم الحوارات بين متخذي القرارات، والمرأة خارج هذه المنشئة، لذا تكون بعيدة عن الفرص 

التجارية. وعن تجربتها الخاصة، قام هذا الواقع بحّدها من طرح منتجاتها لشركات كهداية تقّدم من قبل 
الشركات لعمالئها، و�ن غالب متخذي القرارات في الشركات هم من الرجال، والرجال يجتمعون بالدوانيات 

التي هي بعيدة عن المرأة، فتكون هناك عدم معرفة با�عمال والمنتجات التي تقدمها شركات تابعة 
لسيدات، لذلك فرصة المرأة بالتوسع في سوق يسود فيه الرجل قد تكون محدودة بسبب ذلك، وليس 

هناك تمييز من الرجل والمرأة في ريادة ا�عمال، لكن هناك ضعف في العالقات التجارية والتي يجب أن 
نبنيها نحن كمجتمع نسائي، فخلق منتدى تستطيع به المرأة تعرض من خالله منتجاتها وخدماتها 

مهم لتمكين المرأة إقتصاديًا.

أما عن تجربة دانة وآالء، وجدتا الضشريكتان منفعة في بناء عالقات مع نساء في مجال ريادة ا�عمال 
بشكل عام وفي التصميم بشكل خاص ليساندن بعضهن البضع. ومن خالل هذه العالقات، يقمن 

باستشارة ومناقشة أمورهن ويقدمن المساندة. 

وعن تجربتهن كنساء مع العالقات التجارية والعمل ونيل ا حترام، إجتمعن جميعهن على مبدأ أن من 
يقابلهن بمعاملة جيدة يستمرن معه ومن ال يبادرهن بمعاملة جيدة يستغنين عنه.

وأضافت فرح بأن كل من تتعامل معه في العمل، بإستثناء العميالت، هم من الرجال، أغلبهم حرفيين 
كالنجارين أو الحدادين، وحتى المشرفين الذين يشرفون على أعمال الديكور، جميعهم رجال وذو عقليات 

شرقية. كما أضافت فرح أن أعمال الديكور بها قساوة بعكس ما يتصوره الناس عامة بأنه عمل رقيق. 
لكن هذا كله لم يمنعها من العمل كونها إمرأة،  ولم تشعر يوم أن فرصها فد تكون محدودة، ولم يكن 

يوم ما كونها امرأة سبب لعدم احترام الناس لها أو ثقتهم بها، فكانت نصيحة فرح بأننا علينا مقابلة 
صعوبات التعامل بالشخصية القوية، وختمتها بقولها وباالحترام نكسب االحترام.
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”اعملي على وضع 
قيمة مضافة تمنح 
التنمية المستدامة 

للمجتمع.“
      ليلى

”اكتسبي خبرة 
مهنية قبل ا نطالق 

بعملِك الخاص.“
                       آالء

”غيري مسارِك نحو 
عمل يمنحِك فائدة أكبر، 

ولكن ابقي ثابته.“
                          فرح

”احرصي على 
العمل في مجال 
أنِت شغوفة به.“

                           دانة

أهم نصائح المتحدثات
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البرنامج ا رشادي المهني لريادة ا�عمال في النسخة ا�ولى

يقام حاليًا التحضيرات للبدء في البرنامج ا رشادي المهني ا�ول الخاص بريادة 
ا�عمل، حيث تم إختيار متحدثات من المنتدى ا�ول ليقومن بدور مرشدات 

مهنيات لشابات يردن البدء بمشاريعهن الخاصة، ويتم تدريب المرشدات من قبل 
متخصصة في المجال على أسس ا رشاد المهني وا�ساليب المدروسة 

والمحترفة لضمان نجاح البرنامج، ويتم إختيار متلقيات ا رشاد بشكل دقيق 
لضمان جدية كل متلقية ومواصلتها في البرنامج والذي يمتد على عام واحد.

ويخصص لكل مرشدة مهنية شابتين يتلقين ا رشاد المهني، وخالل البرنامج 
الواحد يتم أربع إجتماعات بين المرشدة المهنية والمتلقية، بموجب إجتماع 

واحد كل ربع سنة، وتتنوع ا جتماعات بين لقائين فعلين على ا�قل خالل 
البرنامج وحوارات عبر الهاتف أو عبر برنامج «سكايب». 

منتدى مساندة المرأة النسخة الثانية: ‘صعود السلم الوظيفي’

وتتم الترتيبات  قامة المنتدى الثاني في 2 نوفمبر 2016، وسيتناول 
موضوع فرص وتحديات صعود المرأة المهنية إلى مناصب عليا في الشركات 
التي تعمل بالكويت. سيتضمن المنتدى جلستين حواريتيين، ا�ولى تستضيف 

مهنيات في مناصب عليا في شركات محلية، والثانية مهنيات في مناصب 
عليا في شركات عالمية لها مكاتب في الكويت. وسيقام المنتدى في حديقة 
الشهيد في قاة الزوار. وسيلي هذا المنتدى برنامج إرشادى مهني للمهنيات 

 .Íفي نسخته الثانية بإذن ا

الخطوات التالية
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دراسة قامت بها الدكتورة لبنى القاضي من جامعة الكويت، بناًء 
على إحصائيات في عام 2015

فارق التعليم:

نسبة ا ناث بشهادات متوسطة 47.24%، بينما نسبة الذكور بشهادات 
متوسطة 43.03% (ا ناث أعلى من الذكور)

نسبة ا ناث بشهادات عاليا 30.04%، بينما نسبة الذكور بشهادات عاليا
14.75%  فقط

فارق المشاركة في النشاط ا قتصادي بين المتزوجين:

73.56% للرجال، و 61.77% للنساء 

نسبة مشاركة المرأة في العمل بين 25 سنة و 44 سنة تصل إلى حوالى 
 %81.5

بينما في السن ما بعد 45 تتراجع النسبة إلى 48.7% وما تحت

بناء على تقرير أصدرته شركة أي تي كيرني في 2015

النساء في مراكز عليا:

نسبة النساء في مراكز عليا في العالم تتراوح ما بين 21% الى %35، 
ولكن في الكويت 14% فقط 

وعلى مستوى مجالس ا دارة، ففي 2014 النسبة العالمية كانت %14، 
ولكن في الكويت النسبة 1.7%  فقط،  

بينت الدراسة أن 55% من النساء يؤمنون أن فرص عملهم متساوية مع 
الرجال، و 85% من الرجال يؤمنون بأن فرص العمل متساوية بين الجنسين

>

>

>

>

>

>

>

>

احصائيات ودراسات عن المرأة في مجال 
العمل وريادة ا�عمل
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النساء في مجال ريادة ا�عمال:

عالميًا، نسبة الرجال والنساء في مجال ريادة ا�عمال هي لكل 2.1 رجل هناك إمرأة واحدة 

في الكويت، نسبة الرجال الذين يملكون عملهم الخاص هي 7%، ونسبة النساء 2% فقط

وتبين الدراسة وبناًء عن ردود المشاركين في الدراسة ان هذا الفرق نتيجة عن أسباب إجتماعية 
حيث ان النساء لم يحصلو على الدعم ليصبحو صاحبات أعمال خاصة

الصعوبات التي تواجها النساء، عوضًا عن رأس المال والبيركراتية وإجراءات تأسيس مشاريع، هى 
تكمن في صعوبة وجود من يرشدهم ويساندهم وهذا ما يسمى بـ (mentor) ، فرص النساء 

لوجود من يسندعم ويرشدهم ويقدم لهم النصيحة ضئيلة وهى أقل من %15

فخلق بيئة مشجعة لريادة ا�عمل مهمة لنجاح المشاريع

وهناك ربط قوي بين نسبة المبادرات التي تسند المرأة في ريادة ا�عمال ونسبة النساء في 
ريادة ا�عمل، وهذا ما نراه في بلدان مثل الدنمارك، السويد، والنرويج، وهي بلدان تبوء أعلى 10 

دول من حيث نسبة النساء في ريادة ا�عمل

المساندة مطلوبة للنساء مع التركيز على التموين، ووجود ال mentors وفرص لحضور منتديات 
ومؤتمرات تخص المرأة

احصائيات ودراسات عن المرأة في مجال 
العمل وريادة ا�عمل

>

>

>

>

>

>

>

دراسة مؤتمر المرأة في عالم المؤسسات بتنظيم من «صناعات الغانم» و«الخليج» 
المرأة في مراكز عليا 

يجب أن يكون في آليات عمل ونظم لمساندة المراة  تاحه لها الفرصة للوصول إلى مراكز عليا 
والتي تستحقها وتسعي إليها لتحقيق طموحاتها المهنية

7 من بين 10 نساء تؤمن بأن الحواجز التي تمنعها من الوصول إلى مراكز عليا هى عدم حصولهم 
على المساندة من قبل التنضيم ا داري، زمن وجود تحيز للرجال في ميدان العمل، و عدم وضوح 
اللوائح ا دارية، حيث أن 55% من النساء يؤمنون بأن الرجال لديهم فرص أكبر وأسرع للوصول إلى 
مراكز عليا، كما أنهم يؤمنون بأن التطوير الوظيفي والتدريب وفرص الترقية أهم عاملين للصعود 

الوظيفي.

كما يطمحون ألى زيادة نسبة الورش العملية والدورات ووجود منظمات لتمكينهم مهنيًا 
با ضافة إلى المؤتمرات

ويجب أن يكون هناك جهد من قبل الجميع، سواء من قطاع العمل أو الجهات ا�كاديمية 
والمجتمع لتقليص الفروقات في نسبة تبوء المراكز العليا بين الجنسين في مجال العمل

>

>

>

>
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