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النـســــاء 

Elissa Freiha, Angel Investor, Motivational Speaker, and Founder of Womena.  © WOMENA.
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At just 28, Elissa Freiha is behind one of the most 
successful angel investment platforms in the Middle 
East. Established in 2014, her company Womena 

has already facilitated more than three million dirhams 
in funding to 10 start-ups from 50 angel investors. 

Born and raised in Paris, the Emirati of Lebanese and American 
descent graduated from the American University of Paris with 
a BA in Global Communications and speaks four languages 
fluently - English, Arabic, French, and Spanish.

A strong advocate for women’s rights and an active angel 
investor, Freiha was named by Forbes Middle East as one of 50 
‘Business Leaders Inspiring the UAE’ and was included in Arabian 
Business’s 100 Most Powerful Arab Women 2015. The young 
entrepreneur is also a motivational speaker and influencer, 
having collaborated with global brands such as Burberry, and 
Cartier and Ralph Lauren. 

Here, she tells Shawait' about the inspiring story behind her 
success, her company’s new business model and why it’s 
attracting so many angel investors, and the exciting plans 
she has for 2018.

Many media outlets describe Womena as an angel investment 
platform for female investors. Is it exclusively for women?
Womena’s investment platform is not exclusively for female 
investors. It was launched with the aim of promoting investment 

كشــركة لالســتثمار المالئكــي النســائي. هــل هــي مخّصصــة 
للنســاء حصــرًا؟

ليست شركة “وومينا” لالستثمار محصورًة بالمستثمرين النساء. 
لقد تأّسست بهدف تعزيز االستثمار بين النساء، وتيسير الوصول 
إلــى عالــم االســتثمار وتوضيحــه لمــن لم يكن متآلفــًا معه أو مرتاحًا 
حيالــه. نصــّب تركيزنــا علــى النســاء صحيــح، ولكّننــا لســنا للنســاء 

فقــط. نرّحــب بانضمــام المســتثمرين الرجــال إلينــا في أّي وقت.

كيف تحصلين على العروض االستثمارية وتختارين أفضلها 
لتقديمهــا ألعضــاء “وومينــا”؟ مــا الــذي يمكــن تصنيفــه فــي 

فئــة العــروض الجّيدة؟
علــى مــّر األعــوام األربعــة الماضيــة، تســّنى لنــا التعــّرف إلــى جميــع 
الالعبيــن اإلقليمييــن علــى ســاحة ريــادة المشــاريع. نقيــم أكثــر مــن 
70 شــراكة موقعة مع هيئات مختلفة تســاعدنا في الحصول على 
ــا” هــي  أفضــل العــروض المتوافــرة فــي الشــرق األوســط. “وومين
شــركة اســتثمار اســتراتيجية، وبالتالــي ثمــة عــروض تبــدو مميــزة 
علــى الفــور؛ عــروض تســاعد قاعــدة مســتثمرينا فــي تطويرهــا، أو 
عــروض تســتهدف النســاء، أو ربمــا أّسســتها امــرأة، أو شــركات 
ــا  ــا، يكــون له ــذ بداياته حققــت الكثيــر فــي فتــرة زمنيــة كثيــرة من

نمــوذج أعمــال مثبــت وســوق واضحــة فــي المنطقــة.

ما نوع العائدات التي يحصل عليها المستثمرون المالئكة؟
إّن ملــف االســتثمار المالئكــي المتوّســط فــي الواليــات المتحــدة 
وأوروبا والشــرق األوســط وشــمال أفريقيا يدّر نســبة 25 في المئة 

مــن العائــدات علــى االســتثمار.

مــا القيمــة التــي أضافتهــا الشــراكة األوليــة مــع شــريكتك فــي 
تأســيس “وومينا” شــانتال دومونســو؟

غادرت شانتال “وومينا” منذ عام تقريبًا. كانت الشراكة قّيمًة في 
األيــام األولــى لتأســيس الشــركة. تحّولــت اســتراتيجيتنا الجديــدة 
بعيــدًا عــن نمــوذج اســتثماري صــرف وأصبحت ترّكــز على المجتمع 

amongst women, to facilitate and demystify the investing 
world for those who are not yet familiar or comfortable with it. 
We are women-focused, not women-only. Men are free to join. 

How do you source and vet the best deals to present to 
Womena members? What qualifies as a good deal?
Over the past four years, we have gotten to know all the 
regional players in the entrepreneurial space. We have over 
70 signed partnerships with different entities that all help us 
source the best deals the Middle East has to offer. Womena is 
a strategic investor, and so there are certain deals that stand 
out; deals that our investor base can help grow, deals that 
target the female population, deals with a female founder, 
early-stage companies that have achieved significant traction 
in a short amount of time, that have a proven business model 
and a clear market in the region. 

What kind of returns do angel investors get? 
The average angel portfolio in the US, Europe, and the 
MENA region yields an average of 25 per cent ROI [return on 
investment].

What value did the initial partnership with cofounder 
Chantalle Dumonceaux bring to the table? 
Chantalle left Womena over a year ago. The partnership was 
valuable in the early days of the company’s development. 
Our new strategy has shifted away from a pure investment 
model and is now focusing on community: Select education 
programmes and a strong media agenda aimed at changing 
the narrative of the Middle Eastern woman by highlighting 
the modern strengths and struggles of our region’s boss-ladies. 

Elissa Freiha speaking at a WOMENA event in Dubai. © WOMENA.

Elissa Freiha joined the Women’s March in Washington DC in January 2017. © WOMENA.

ــم يتجــاوز الثامنــة والعشــرين، إليســا  ل
أنجــح  أحــد  صاحبــة  هــي  فريحــة 
المشــاريع االستثمارية “المالئكية” في 
الشــرق األوســط. أّسســت شــركتها “وومينــا” فــي العــام 2014، 
فوّفــرت مــا يزيــد عــن ثالثة ماليين درهم من خمســين مســتثمرًا 

مــالكًا لتمويــل عشــرة مشــاريع جديــدة.

ــدت إليســا ونشــأت فــي باريــس، وهــي إماراتيــة مــن أصــول  ول
لبنانيــة وأميركيــة تخّرجــت مــن الجامعــة األميركيــة فــي باريــس 
حاملًة إجازة في االتصاالت العالمية. تتحدث أربع لغات بطالقة 

هــي اإلنكليزيــة، والعربية، والفرنســية، واإلســبانية.

فريحة مدافعة شرسة عن حقوق المرأة وناشطة في االستثمار 
المالئكــي، بــرز اســمها ضمــن قائمــة مجلــة “فوربــس” الشــرق 
األوسط بين رّواد األعمال الخمسين الذين يبعثون على األفكار 
الجديــدة الملهمــة فــي قطــاع األعمــال فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. وهــي مــن بيــن النســاء العربيــات الـــ 100 األكثــر نفــوذًا، 
ومــن بيــن أقــوى أصحــاب المشــاريع العــرب وفــق تصنيــف مجلــة 
“أرابيــان بزنــس”. رائــدة األعمــال الشــابة هــي أيضــًا متحدثــة 
صاحبــة تأثيــر وطمــوح اقتــرن اســمها بعالمــات تجاريــة عالميــة 

مثــل بربــري وكارتييــه ورالــف لوريــن.

في هذه المقابلة مع شواطئ، تتحدث إليسا عن القصة الملهمة 
خلــف نجاحهــا، وتكشــف عــن نمــوذج العمــل الجديــد الــذي تتبعــه 
فــي شــركتها وســبب جذبــه للعديــد مــن المســتثمرين المالئكــة، 

ومــا تخّطــط لــه بحماســة للعــام 2018.

“وومينــا”  وصــف  علــى  عديــدة  إعــالم  وســائل  تأتــي 

بعمــر
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Elissa and a friend at the Women’s March in Washington DC. © WOMENA.

Elissa speaking at the Startup Grind event by Google. © WOMENA.

Elissa at a Womena event. © WOMENA.

What difficulties did you face when you decided to establish 
Womena in Dubai Internet City in 2014? 
Most of our difficulties came from legal navigation and 
understanding where and how to register in the first place. 
We got a lot of wrong advice. Advice that was true to the people 
who gave it to us but not right or appropriate for what we were 
building. It took a few years of shifting jurisdictions and 
changing licenses and a lot of money before we got it right. 

Why set up in the UAE out of all countries?
The UAE is the modern land of opportunity. It is a country 
where the leadership asks “why not?” when faced with 
radical ideas of progress and innovation. In the world of 
entrepreneurship, you need to be surrounded by this kind 

of hope and optimism, and in my opinion, there is no better 
place on the planet than the UAE to launch a business. Not to 
mention that it has put female empowerment at the forefront 
of its agenda and is currently pioneering the plight towards 
gender balance.

المحّلــي: برامــج تعليميــة وأجنــدة إعالميــة قويــة مــن أجــل تغييــر 
مسار المرأة الشرق أوسطية من خالل تسليط الضوء على مواطن 
القــوة وعلــى العقبــات التــي تواجهها ســّيدات األعمال في المنطقة.

مــا الصعوبــات التــي واجهتهــا عندمــا قــّررت إنشــاء “وومينا” 
فــي مدينــة دبــي لإلنترنت عــام 2014؟

معظــم الصعوبــات كانــت مرتبطــًة بالخطــوات القانونيــة وفهمنــا 
لمحــّل وكيفيــة التســجيل فــي المقــام األول. تلقينــا العديــد مــن 
النصائــح الخاطئــة، ربمــا تلــك النصائح كانت صحيحًة بالنســبة إلى 

ــا نحــاول  مــن أســداها لنــا لكّنهــا لــم تكــن مناســبة أو دقيقــة لمــا كّن
إنشاءه. استغرقنا بضع سنوات تنّقلنا خاللها بين اإلدارات المعنية 
وغّيرنــا الرخــص وأنفقنــا الكثيــر مــن المــال قبــل أن نقــوم بمــا علينــا 

فعلــه بالضبــط.

لــَم وقــع اختيــارك علــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن 
ســائر الــدول؟

اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي أرض الفــرص الحديثــة. هــي دولــة 
عندمــا تطــرح أمامهــا أفــكار جذريــة تقــوم علــى التقــّدم واالبتــكار، 
تبــادرك القيــادة بســؤال: “لــَم ال؟”. فــي عالم ريادة المشــاريع، يجب 
أن تكــون محاطــًا بهــذا النــوع مــن األمــل والتفــاؤل، وبرأيــي مــا مــن 
مــكان فــي العالــم أفضــل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلطــالق 

  The UAE is the modern
 land of opportunity. It
 is a country where the
 leadership asks “why

 not?” when faced with
 radical ideas of progress

and innovation.

 اإلمارات العربية المتحدة 
هي أرض الفرص الحديثة. 

هي دولة عندما تطرح
 أمامها أفكار جذرية تقوم 

على التقّدم واالبتكار، 
تبادرك القيادة بسؤال: 

. “لَم ال؟” 

You must have heard dozens of funding pitches over the 
last few years. What makes a compelling pitch in your 
opinion? 
The most compelling pitches are those in which the 
speaker’s passion for their project is palpable. When you 
can communicate why you love something and why you have 
decided to make it your life’s work, then you are more likely 
to convince investors that it is worth backing. Don’t be afraid 
to let your geek flag fly. 

Womena and its 50 angels have so far invested more than 
AED 3 million in seven UAE-based, and three international, 
start-ups. What do you ultimately attribute your success to?
I think a lot of our success can be attributed to the fact that I 
was considered a member investor along with everyone else. 
I was “patient X” so to speak: I knew nothing of finance or 
investment when we began, and I had to educate myself. 
So we built the model after women like me; who may have 
been sheltered from this knowledge but wanted to learn 
– to get involved in entrepreneurship, to collaborate and 
share knowledge, and wanted to find a community of other 
like-minded women. Everything we did was transparent, 
professional; it raised the industry standard because we were 
bringing our clients into a new world and educating them 
along the way. 

What’s the best comment that you ever received from a 
member or startup?
We had once been working on a deal for a couple of months, 
when last minute, the committed investors decided to lower 
the amounts they were investing by 75 per cent. Leaving us 
with only a nominal amount to put in the round. We called 
the founders and told them the sad news and gave them the 
option to still accept the investment or not. They could have 

ــى أحــد أيضــًا أّن اإلمــارات وضعــت  مشــروع عمــل. وال يخفــى عل
قضايــا تمكيــن المــرأة فــي صــدارة جــدول أعمالها وتعمــل حاليًا في 

ســبيل تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين.

ال شّك أنك استمعت إلى عشرات األفكار المطالبة بالتمويل 
علــى مــّر الســنوات القليلــة الماضيــة. مــا الــذي يجعــل الفكــرة 

قــادرة علــى إقنــاع الممــّول برأيك؟
األكثــر إقناعــًا هــي تلــك األفــكار التــي يبــدو فيهــا شــغف المتحــّدث 
ملموســًا حيــال مشــروعه. عندمــا تنجــح فــي التعبيــر عــن حّبــك 
ألمــر مــا والســبب الــذي قــررت أن تجعــل منــه مســيرتك العمليــة في 
هــذه الحيــاة، فمــن األرجــح أن تنجــح فــي إقنــاع المســتثمرين أنــك 
تســتحق الدعــم. ال تخــف فــي إظهــار مــا تبــرع فيــه ويثيــر شــغفك!

اســتثمرت “وومينــا” ومالئكتهــا الخمســون حتــى اآلن 3 
مليــار درهــم إماراتــي فــي ســبعة مشــاريع فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وثالثــة مشــاريع دوليــة. إالَم يعــود الفضــل 

فــي نجاحــك؟
أعتقد أّن جزءًا كبيرًا من نجاحنا ينسب لواقع أنني كنت مستثمرًة 
مثــل البقيــة. كنــت أول المصابيــن بالعــدوى إن صّح التعبير: لم أكن 
أعــرف شــيئًا عــن التمويــل أو االســتثمار عندمــا بدأنــا وكان علــّي 
أن أعّلــم نفســي بنفســي. لذلــك، قمنــا ببنــاء النمــوذج علــى هيئــة 
النســاء اللواتــي يشــبهنني؛ لــم يكــّن منفتحــات علــى هــذا النــوع 
مــن المعــارف ولكنهــن راغبــات فــي التعّلــم، والمشــاركة فــي ريــادة 
ــا أن نجــد مجتمعــًا  المشــاريع، والتعــاون وتشــارك المعــارف، وأردن
محليــًا مــن النســاء اللواتــي يشــبهن بعضهــّن بعضــًا. كّل مــا قمنــا بــه 
كان شــفافًا ومهنيــًا، ورفــع مــن معاييــر الصناعــة ألننــا كّنــا نعــّرف 
عمالءنا على عالم جديد ونزّودهم بالمعلومات في الوقت نفســه.

مــا أفضــل إطــراء تلقيتــه مــن أحــد األعضــاء  أو المشــاريع
الجديدة؟

فــي إحــدى المــّرات، كنــا نعمــل علــى صفقــة طــوال أشــهر عندمــا 
قــّرر المســتثمرون فــي اللحظــة األخيــرة تخفيــض قيمــة المبالــغ 
التــي يســتثمرون بهــا بنســبة 75 فــي المئــة، األمــر الــذي لــم يتــرك لنــا 
ســوى مبلٍغ اســميٍّ نضعه في المشــروع. اتصلنا بأصحاب المشروع 
وأبلغناهــم الخبــر المؤســف، وأعطيناهــم الخيــار بقبــول االســتثمار 
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told us no, refused our investment as it was too small and 
wasn’t worth the administrative hassle. But instead, they 
accepted it and praised our team for the due diligence process.

If you weren’t running Womena, what do you imagine 
yourself doing that would bring you similar contentment?
My purpose on this earth is to fight for equality. Regardless 
of my involvement in Womena or not, I would be determined 
to contribute to the advancement of women and girls.

What’s on the agenda for 2018? What are you looking 
forward to?
Womena has just launched Womedia, a media platform 
dedicated to covering the current reality of the Middle Eastern 
woman. With a focus on entrepreneurs and business, we 
want to be the voice of the modern woman and change the 
misguided stereotype the world has of us. We will also be 
launching a business accelerator for Middle Eastern companies 
with at least one female founder starting in June. Our drive to 
honour our community and to educate is stronger than ever, 
and we are so excited as to this new path we will be paving. 

As an Emirati National of Lebanese and American descent 
who spent much of her childhood in Paris, you have 
experienced very different cultures. What does the word 
“culture” mean to you?
Culture is truth. Culture is an expression of our own identity, 
of what we feel is true to who we are. Culture can be new 
and unique, as well as traditional and shared. Culture is a 
patchwork of human experiences. .

أو رفضــه. كان مــن الممكــن أن يرفضــوا اســتثمارنا لكونــه صغيــرًا 
جــدًا وال يســتحق المعامــالت اإلداريــة كلهــا. ولكــن بــداًل مــن ذلــك، 
قبلــوا بــه وأشــادوا بفريقنــا لمــا أبــداه مــن بــذل للعنايــة الواجبــة 

والمثابــرة المهنيــة.

إن لم تكوني في منصبك اليوم على رأس شركة “وومينا”، 
ما الذي تتخيلين أنه ســيمنحك القدر نفســه من االكتفاء؟

أنــا أعيــش علــى هــذه األرض ألناضــل مــن أجــل المســاواة. ســواء 
ــى المســاهمة  ــا” أم ال، ســأكون عاقــدًة العــزم عل كنــت فــي “وومين

فــي النهــوض بالنســاء والفتيــات.

مــا الــذي يحويــه جــدول أعمالــك لعــام 2018؟ مــا الــذي 
لتحقيقــه؟ تتطّلعيــن 

أطلقــت “وومينــا” للتــّو منبــر “ووميديــا” اإلعالمــي المخّصــص 
لتغطيــة األوضــاع الحاليــة التــي تعيشــها المــرأة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط. انطالقــًا مــن تركيزنــا علــى ريــادة المشــاريع واألعمــال، 
ــر األنمــاط المقولبــة  نــوّد أن نوصــل صــوت المــرأة المعاصــرة ونغّي
والمضّللــة التــي تجــول فــي بــال الناس حيال النســاء. ســنعمد أيضًا 
إلــى إطــالق مســّرع لألعمــال للشــركات فــي الشــرق األوســط مــع 
امــرأة واحــدة علــى األقــل اعتبــارًا مــن شــهر يونيــو. حوافزنــا إلكرام 
مجتمعنا المحّلي وإشاعة الوعي والثقافة فيه أقوى من أي وقت 
مضى، ونشعر بالحماسة حيال هذا المسار الجديد الذي سنسلكه.

بصفتك مواطنة إماراتية من أصل لبناني وأميركي، قضيت 
جــزءًا كبيــرًا مــن طفولتــك فــي باريــس، ال شــك أنــك اختبــرت 

ثقافــات مختلفــة. مــا الــذي تعنيه كلمــة “ثقافة” لك؟
الثقافــة هــي الحقيقــة. هــي التعبيــر عــن هويتنــا الخاصــة، عّمــا 
نشــعر أنــه يشــبه حقيقتنــا. يمكــن للثقافــة أن تكون جديــدًة وفريدًة 
وتقليديــًة ومتشــاركة بيــن الجميــع. هي بمثابــة مزيج من التجارب 

البشــرية المختلفــة. .

AD


