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The only way to do great 
work is to love what you do. 
If you haven’t found it yet, 
keep looking. Don’t settle. 
As with all matters of the 
heart, you’ll know when 
you find it.
– Steve Jobs
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Mohamed Najia is a very well-known name in the Tourism 
and Hospitality Industry. His experience extends to over 
40 years of milestones and successes which, having known 
him closely, cannot be summarized in a single book. 

I am however honored to be presenting this edition that 
takes us into a glimpse of his professional journey. I reiterate 
that this summary does not give justice to who Mohamed 
Najia truly is. As a matter of fact, I can confirm that the 
thousands who have known or worked with him in Kuwait, 
Lebanon and in other countries, will concur to his integrity. 

I also take this opportunity to emphasize on aspects that 
shed light on his professional journey, as I have come to 
know Mohamed Najia throughout the decades, worked 
with him, became friends, and united in long-standing 
philanthropic relations. 

Mohamed had and still has a positive footprint in the growth 
of the Kuwait Hotel Owners Association since its foundation 
in 1979. He was there during its challenging moments. 
And I can say with confidence that his fingerprints remain 
present to date in Kuwait’s hospitality sector as well as that 
of the region.
 
I am also witness to his hard working personality as someone 
who prefers to work in silence, just like an “unknown soldier”, 
in addition to caring for everyone around him, loving life 
and having the unique ability to organize the work required 
to achieve the goals successfully.

“Great works are performed, not by strength, but by 
perseverance”. This three-centuries old quote by famed 
English writer Samuel Johnson is a true depiction of the 
attitude of some of the leading entrepreneurs in the world.

This edition will show you how my friend Mohamed is a living 
example of this type of success. His journey, contributions 
and successes are an indispensable piece to the story of 
the Tourism and Hospitality Industry when referenced in 
writings regionally and globally.

محمــد ناجيــا هــو اســم بــارز والمــع يف مجــال الضيافــة والســياحة  
ولــه قــدم راســخة فيــه بفضــل خبــرة ٤٠ عامــاً قضاهــا يف هــذا 
القطــاع، وبالتالــي فــإن معرفتــي بــاألخ محمــد وعملــه معنــا هــي أغنــى 

ــد واحــد. ــاب أو مجلّ ــق يف كت بكثيــر مــن أن تــدّون وتوّث
واذ تغمرنــي اليــوم ســعادة كبيــرة بتقــدمي هــذا اإلصــدار اخلــاص 
مبلخــص ســيرته املهنيــة، فــا يســعني إال التنويــه بأن هــذه الصفحات 
ال تســع للحديــث عــن الفضائــل الكثيــرة يف شــخصيته. إمنــا أجــزم 
أن اآلالف مــن النــاس الذيــن عرفــوه، يف الكويــت ولبنــان وغيرهمــا، 

يعرفــون كثيــراً عــن هــذه الفضائــل.

واغتنــُم هــذه الفرصــة الثمينــة للتأكيــد علــى جوانــب ذات صلــة بهــذه 
ــة  ــل وصداق ــة وعم ــن وحــي مشــوار معرف ــك م ــة، وذل الســيرة املهني

وعاقــات انســانية طويلــة جمعتنــا مــع صاحبهــا.

لقــد كانــت لــأخ محمــد وســتبقى بصمــات ثابتــة يف مســيرة احتــاد 
أصحــاب الفنــادق - الكويــت منــذ تأسيســه عــام 1979 ويف احملطــات 
الصعبــة كمــا يف محطــات االزدهــار. بــل أشــهد أن بصماتــه حاضــرة 

يف مســيرة احلركــة الفندقيــة يف الكويــت واملنطقــة ككل. 

وأشــهد لــأخ محمــد تفضيلــه العمــل بصمــت أحيانــاً كثيــرة، لدرجــة 
ينطبــق عليــه كثيــراً وصــف اجلنــدي املجهــول، هــذا إلــى جانــب 
فضيلــة محبتــه للجميــع، وحبــه للحيــاة وقدرتــه علــى حتقيــق النجــاح 

ــم وإمتــام اإلجنــاز. والتنظي

»األعمــال العظيمــة ال تتــم بالفــرض أو القــوة بــل تتــم باملثابــرة«، قالهــا 
الكاتــب اإلجنليــزي املعــروف صموئيــل جونســون قبــل ثاثــة قــرون، 

وتعبــر عــن نهــج يعتمــده كثيــرون مــن رواد األعمــال يف العالــم.

هــذا اإلصــدار يبــن كيــف أن األخ محمــد ميثــل قــدوة لهــذا النجــاح، 
ومنشــورات  أدبيــات  إلــى  تضــاف  مهمــة  وثيقــة  بالتالــي  وميثــل 
املتخصصــن واخلبــراء واملهتمــن يف قطــاع الضيافــة والســياحة، 

ليــس يف العالــم العربــي فحســب بــل يف العالــم أجمــع. 
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ليــس الهــدف مــن هــذه الصفحــات إبــراز 
بإجنــازات  االفتخــار  أو  شــخصية،  ســيرة 
مهنيــة، بقــدر مــا هــو توثيــق ُعصــارة  عمــر 
قضيتــه يف مجــال أعتبــره مــن أنبــل املجاالت 

وأكثرهــا إنســانية. 
The hospitality and tourism sector has received great praise, 
however my personal experience working in the sector 
enabled me to discover that success in the hospitality and 
tourism is also about believing in human values, and not 
in making profit only, increasing assets and popularity 
in a world where countries and continents are closer than 
ever before in trade, investments and global tourism. Greek 
author Homer once said: “A guest never forgets the host who 
has treated him kindly”. 

Today, I am reminded of this quote when remembering the 
beginnings of my journey, the paths and years of hard work 
and perseverance in the hospitality and tourism sector.

I emphasize this approach in particular as I address 
those who lead and work in this industry, from investors, 
businessmen to executives and other professionals, 
reminding them of the importance of being generous and 
giving within their projects and innovations, rather than 
focusing solely on material gains. 

After my 40 years of experience in the hospitality and 
tourism sector, I have come to the conclusion that serving 
guests, visitors and tourists, whether in restaurants, hotels, 
resorts, airlines or travel facilities, is more than just a duty, 
and even more than material gains that are measured 
by numbers and return on investments. This is the mere 
difference and the true secret to success that many fail to 
grasp. 

As long as leaders in this industry consider hospitality and 
tourism as a long-term social investment, they will continue 
to feel as if they are creating a world that is magical and 
rewarding at the same time.

Mohamed Najia 
Kuwait 2021

ــال الكثيــر يف مــدح صناعــة الضيافــة والســياحة، إمنــا  نعــم، قــد يُق
مــا كنــت أكتشــفه باســتمرار جعلنــي علــى قناعــة بــأن  أحــد اســرار 
النجــاح يف الضيافــة والســياحة تكمــن يف ضــرورة اإلميــان بــأن هــذه 
ــى  ــط عل ــز فق ــس التركي ــم إنســانية، ولي ــق أيضــاً بقي ــة تتعل الصناع
جنــي املــال وزيــادة املمتلــكات وكســب الشــهرة وخاصــة يف عالــم 
ــل  ــا ميث ــارات وم ــدول والق ــن ال ــا محــدود ب ــاح ال ــن االنفت ــوم م الي
مــن  جتــارة واســتثمارات وتبــادالت وســياحة عامليــة. وبهــذا املعنــى، 
لعــل مــن املفيــد إســتعادة مــا قالــه قدميــاً الشــاعر امللحمــي اإلغريقــي 
هوميــروس بــأن »املــرء يتذكــر كل أيــام حياتــه املُضيــف الــذي أظهــر 

لــه حســن االهتمــام«. 
اليــوم أتذكــر هــذا القــول وأنــا أســترجع مشــواري الطويــل، ببداياتــه 
الضيافــة  عالــم  يف  املتعددة-املتكاملــة،  وخواتيمــه،  ومســاراته 

والســياحة. 

أتذكــر ذلــك مــن أجــل التأكيــد جلميــع املعنيــن، مــن مســتثمرين 
ــة إضافــة شــيء  ــى أهمي ــة ومهنيــن، عل ورجــال أعمــال وفــرق إداري
إلــى مشــاريعهم وجهودهــم وإبتكاراتهــم  نبيلــة ومعطــاءة  مــن روح 
ومثابرتهــم، بــدالً مــن تكريــس حياتهــم جلمــع األمــوال واعتنــاق قيــم 

املاديــة. 

إّن ُعصــارة مشــوار ٤٠ عامــاً قضيتهــا يف هــذا القطــاع تؤكــد أن 
خدمــة الضيــف والزائــر والســائح، ســواء يف املطاعــم أو الفنــادق 
أو املنتجعــات، أو علــى خطــوط الطيــران ويف منشــآت ومحطــات 
الســفر، مُيكــن ويجــب أن تكــون أكثــر مــن مجــرد واجــب، وأكثــر مــن 
كســب مــادي وعائــد علــى االســتثمار. وهــذه هــي أســرار النجــاح 
واإلضافــات احلقيقيــة التــي ال يتوفــق كثيــرون يف إلتقاطهــا، والتــي 

حتــول دون متيزهــم يف مجــاالت عملهــم. 

هــذه  اعتبــار  يف  والضيافــة  الســياحة  وصنــاع  أهــل  وكلمــا جنــح 
اخلدمــة اســتثماراً اجتماعيــاً طويــل املــدى، كلمــا متلكهــم شــعور 

وُمجزيــاً يف وقــت واحــد. بأنهــم يبنــون عاملــاً ســاحراً 

محمد ناجيا 
الكويت ٢٠٢1

The aim of the following pages is in no case 
to highlight personal achievements or take 
pride in professional accomplishments, but 
to document a lifetime experience spent in 
serving the hospitality and tourism sector, 
which I personally consider one of the most 
honorable and humane fields.

The Journey
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The best way to find yourself is to lose 
yourself in the service of others.
– Mahatma Gandhi



علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تتخلــل كافــة مراحل احليــاة املهنية، 
إال أنــه ليــس هنــاك أصعــب وأجمــل مــن مواكبــة تأســيس املشــاريع، 
وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بتأســيس فنــادق وتشــغيلها ألول مــرة. 

مثــل هــذه األعمــال تشــكل مخزونــاً للعديــد مــن احلكايــات وقصــص 
إداريــة  إلــى خبــرات  باإلضافــة  إنســانية  وتراكــم عاقــات  جنــاح 
وجتاريــة وتســويقية، وذلــك يف عــدة بيئــات عمــل والعديــد مــن الــدول، 
ويف فتــرات زمنيــة طويلــة متواصلــة، مبــا يف ذلــك إنشــاء فنــادق كانــت 
يف محيطهــا باعثــاً حليــاة جديــدة يف مجــال التجــارة ويف املجــال 

االجتماعــي والثقــايف علــى حــد ســواء. 

وممــا يبــرز خــال هــذا املشــوار الطويــل حتمــل مســؤوليات التفــاوض 
باســم املــاك خــال فتــرة اإلنشــاء والتشــغيل للعديــد مــن املشــاريع 
الفندقيــة ومرافقهــا امللحقــة، مبــا يف ذلــك التفــاوض لتوقيــع عقــود 
اإلدارة واملســاعدة الفنيــة مــع شــركات إدارة فندقيــة عامليــة، واملتابعــة 
التنفيذيــة لهــا، األمــر الــذي اســتفدت منــه الكثيــر واكتســبت منــه 

مهــارات وخبــرة علــى جميــع املســتويات. 

ومــن بــن أهــم هــذه املشــاريع التي كان لي شــرف التفاوض إلنشــائها: 
فنــدق ومنتجــع هيلتــون - الكويــت، فنــدق ومنتجــع كبثــورن اجلهــراء 
ــرج  - الكويــت، فنــدق مشــاعر نوفوتيــل يف مكــة املكرمــة، مشــروع ب
املنــورة،   املدينــة  يف  داراملدينــة  مشــروع  املكرمــة،  مكــة  يف  املقــام 
مشــروع فنــدق ومنتجــع إنتركونتيننتــال يف مدينــة دانــة الســياحية يف 
اخُلبــر - اململكــة العربيــة الســعودية والعديــد مــن املشــاريع الفندقيــة 

يف دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة.
إضافــة إلــى ذلــك، كان كل مــن لبنــان وتونــس قــد ســبقا العديــد 
مــن دول املنطقــة ببنيــة حتتيــة ســياحية ومناخــات ســياحية ونهضــة 
فـندقـــية، ويف تلــك الفـــترة كنــت عـــضواً يف مجلــس إدارة شــركة »أبــو 
نــواس للتســيير الســياحي« يف تونــس )مــن 1988 إلــى 1991( التــي 
كانــت تديــر أكثــر مــن ٢٠ فندقــاً يف تونــس. وكنــت عضــواً أيضــاً يف 
مجلــس إدارة  »شــركة املجموعــة اإلســتثمارية العقاريــة« اللبنانيــة 
ــد مــن األراضــي واملشــاريع  )مــن 1993 وحتــى ٢٠٠5( املالكــة للعدي
الفندقيــة والعقاريــة يف لبنــان، وعضــواً يف مجلــس إدارة شــركة مركــز 
ســان شــارل املالكــة لفنــدق »هوليــدي إن«  يف بيــروت،  )مــن ٢٠٠٤ 

ــى ٢٠15(. إل
ولــدى اســتعراض بدايــات مســيرتي املهنيــة، مــن اإلنصــاف والوفــاء 
التوقــف مليــًا عنــد املســاعدة اجلليلــة التــي قدمهــا لــي األخ الفاضــل  

 فؤاد عبد احملسن املتروك،

العضــو املنتــدب لشــركة الفنــادق الكويتيــة يف فتــرة ســبعينات القــرن 
املاضــي، حيــث أنــه أول مــن فتــح أمامــي أبــواب العمــل الفندقــي 
يف الكويــت عندمــا قــام بتعيينــي يف العــام 197٤ مديــراً للمبيعــات 
والتســويق يف فنــدق شــاطئ املســيلة، كمــا كان لــه دور يف تطويــر 
هــذه املســيرة مــن خــال  ابتعاثــي يف العــام 1976 إلــى الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة إلمتــام دورات  تخصــص فندقيــة يف جامعــة 
كورنيــل العامليــة ثــم دورات تدريــب عمليــة يف فنــادق حيــاة يف كل مــن 

شــيكاغو ونيويــورك وواشــنطن.

كامــل قطينــة،  بــد مــن اســتذكار املرحــوم  الســياق أيضــًا، ال  ويف 
املديــر اإلداري يف شــركة الفنــادق الكويتيــة، لــدوره يف تســهيل تعيينــي 

ــات.     ــك البداي وتدريبــي يف تل

Nothing is more challenging and rewarding at the same 
time than taking a part in forming businesses, especially 
when it comes to opening and operating a hotel for the first 
time.

Over a long period of time such endeavors provide us with 
a large number of success stories, sustainable human 
relationships and extensive managerial, commercial and 
marketing experience in various work places and countries, 
one of which is operating hotels in places where they were 
able to further enrich the social, cultural and commercial 
environment of the area.

Such a journey comes with great responsibilities, from 
handling negotiations on behalf of hotel owner to 
overlooking the construction and operations, including the 
negotiation of contracts for the management and technical 
assistance with global hotel chain and supervising the 
execution. The journey was without a doubt a great learning 
experience at every professional level.

It was an honor to negotiate for many large projects such 
as the Hilton Kuwait Resort; Copthorne Hotel and Resort - 
Al Jahra, Kuwait; Novotel Makkah Mashaer Hotel; Hotel Al 
Maqam Tower Makkah; Dar Al Medina Project in Medina; 
Intercontinental Hotel and Resort in Dana Bay, Al Khobar, 
KSA, as well as many other projects across GCC and Arab 
countries.

It is worth mentioning that Lebanon and Tunisia have 
preceded many countries in the region with their proper and 
adequate tourism infrastructure, namely when I was a Board 
Member in Abu Nawas Tourism Company in Tunisia (1988 
- 1991). This company managed over 20 hotels in Tunisia. 
I also became a Board Member in Real Estate Investment 
Consortium Company in Lebanon (1993 - 2005), which owns 
several real estate and hotel projects in Lebanon. I was also 
a Board Member in St. Charles Center, owner of Holiday Inn 
Hotel in Beirut (2004 - 2015).

Looking back at the beginnings of my career, I take 
this opportunity to present my deepest gratitude and 
appreciation to

Fouad Abdulmohsen Al Matrook,

who was the Managing Director of Kuwait Hotels Company 
during the 1970s. Mr. Al Matrouk was the first to introduce me 
to the hotel sector in Kuwait, where I was appointed in 1974 
as a Sales & Marketing Director at Messilah Beach Hotel. 
In 1976, he also played another role in further advancing 
my career, where I was referred to take specialized courses 
in Hospitality at Cornell University – U.S.A., in addition to 
several on the job trainings at the Hyatt Hotels in Chicago, 
New York and Washington.

In this regard, it is important to honor the late
Kamel Qutainah, the Administration Manager at Kuwait 
Hotels Company, for his support in my appointment and 
training.

A Lifetime of Founding, Operating 
and Managing

ســــيـــــرة تـــأسـيـــس 
وتـــشــــــغيــــــل وإدارة
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I tell our people all the time ‘Success is never 
final’, and it isn’t, it’s a lot easier sometimes 
to get to the top than it is to stay there.
– J. Willard Marriott, Founder, Marriott Corporation

مجلة Hospitality News ME - عدد ديسمبر  - 2017 - يناير  - 2018



Secretary General - Kuwait Hotel 
Owners Association (KHOA) and 
Promoting Kuwait Internationally

اكثــر مــن ٤٠ ســنة قضيتهــا كســكرتير عــام الحتــاد أصحــاب الفنــادق 
يف الكويــت )منــذ تأسيســه عــام 1979( وهــي فتــرة تســاوي حيــاة 
مهنيــة لوحدهــا، ليــس بطــول املــدة الزمنيــة فقــط، بــل مبــا تخللهــا 
أيضــاً مــن محطــات نوعيــة ودالالت معبــرة عــن التطــور الــذي حققتــه 
الكويــت يف مجــال الســياحة والفنــادق، ومــن مســاهمات يف هــذا 

القطــاع علــى مســتوى املنطقــة. 
هــذا غيــض ممــا ميكــن قولــه عــن هــذه الفتــرة الطويلــة التــي اقتضــت 
منــي التنســيق الدائــم مــع أصحــاب ومــدراء الفنــادق وشــركات اإلدارة 
الفندقيــة، لتحقيــق أهــداف االحتــاد، ومنهــا تنفيــذ اتفاقيــة احلــد 
األدنــى ألســعار الغــرف املوقعــة بــن أصحــاب الفنــادق يف العام 1986 

نظــراً ألهميتهــا الكبيــرة يف تطويــر القطــاع الفندقــي يف الكويــت.

بتأســيس  عــام 1997  باملشــاركة يف  أيضــاً  الفتــرة  تلــك  ومتيــزت 
ــا  ــي مســؤولية إدارته ــات الســياحية« وتول ــة للخدم »الشــركة الكويتي
التنفيذيــة وعضويــة مجلــس إدارتهــا، وهــي الشــركة اململوكــة مناصفة 
الفنــادق«  أصحــاب  و»احتــاد  الكويتيــة«  اجلويــة  »اخلطــوط  مــن 
واملتخصصــة يف تســويق الكويــت ســياحياً عبــر إقامــة املهرجانــات 
واملشــاركة يف امللتقيــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة، خاصــة 
وأن للكويــت مقومــات ســياحية مهمــة لــم يتــم اســتغالها بالشــكل 

املطلــوب.

الــذي  فبرايــر«  »هــا  مهرجــان  علــى  اإلضــاءة  مــن  بــد  ال  وهنــا 
نظمتــه الشــركة »الكويتيــة للخدمــات الســياحية« منــذ عــام 1999 
حتــى ٢٠18 والــذي كان لــي شــرف أن أكــون املنســق التنفيــذي لــه 
ــي  ــى الصعيــد احملل حيــث اكتســب هــذا املهرجــان شــهرة واســعة عل

والعربــي. واخلليجــي 

ــة مســؤولية منســق  ــك، توليــت يف هــذه املرحل ويف هــذا اإلطــار كذل
إقامــة جنــاح دولــة الكويــت يف املعــارض الســياحية العامليــة يف لنــدن، 
برلــن، دبــي، (W.TM - I.T.B - A.T.M) بــن عامــي 1997 و ٢٠18، وهــو 
ــة  ــي واخلطــوط اجلوي ــه قطــاع الســياحة احلكوم ــاح يشــارك في جن

الكويتيــة واحتــاد أصحــاب الفنــادق.

سكرتير عام اتحاد أصحاب الفنادق - 
وترويج الكويت دوليًا

– 5 –

With Hotel Owners and General Managers signing the Minimum Room 
Rates Agreement in 1986

مع أصحاب ومدراء الفنادق خال توقيع اتفاقية احلد األدنى ألسعار 
الغرف عام 1986

I held the position of Secretary General of the Kuwait Hotel 
Owners Association for over 40 years, since its establishment 
in 1979. This tenure is without a doubt a lifetime, not in its 
duration, but in the milestones and advancements that 
Kuwait achieved in the field of hotels and tourism, as well as 
in its contributions in the sector at level of our region.

This is a brief summary of what I can say about my long-
standing experience with KHOA, which involved continued 
coordination with hotel owners and managers as well as 
hotel management companies, in an aim to complete 
the Association’s vision to have a Minimum Room Rates 
Agreement signed by Kuwait’s Hotel Owners in 1986.

This period is also marked by my participation in founding 
the Kuwait Tourism Services Company (KTSC) in 1997 
(jointly owned by Kuwait Airways and KHOA), and taking 
responsibility of its executive management and tenure in 
its board of directors. The Kuwait Tourism Services Company 
is focused on enhancing the local tourism industry by 
organizing festivals and promoting Kuwait in regional and 
international forums, highligting that Kuwait has touristic 
foundations that have not been invested yet.

I must highlight here the annual “Hala February” festival 
organized by KTSC between 1999 to 2018 and had a great 
success in Kuwait, GCC and Arab countries, in which I had 
the privilege to be its Executive Coordinator.

Similarly, I was also responsible for coordinating and setting 
up the State of Kuwait booth stand at the international 
trade tourism exhibitions between 1997 and 2018 in 
London, Berlin, Dubai, (W.TM. - I.T.B. - A.T.M.). Participants 
in this booth stand include Kuwait’s Tourism Sector, Kuwait 
Airways and Kuwait Hotel Owners Association.



وخــال هــذه الفتــرة أيضــاً، وحتديــداً مــن 1995 إلــى ٢٠٠1، كانــت 
الــزاد التجاريــة«  »مجموعــة  وإدارة  تأســيس  مســؤوليتي يف  أيضــاً 
التابعــة الحتــاد أصحــاب الفنــادق واملتخصصة بتوريد املــواد الغذائية 
والتجاريــة للفنــادق واملطاعــم، والتــي أصبحــت اآلن مــن أهــم وأكبــر 
ــزاد  ــز مجموعــة ال ــث تتمي ــت، حي ــة يف الكوي ــواد الغذائي شــركات امل
مــن خــال املنتجــات النوعيــة التــي توفرهــا لعمائهــا والتــي تتماشــى 

مــع مــا تقدمــه الفنــادق واملطاعــم العامليــة. 

وقــام االحتــاد بــدور فريــد مــن نوعــه ملســاعدة القطــاع الفندقــي 
علــى مواكبــة التطــورات العمرانيــة واالقتصاديــة، مبــا يف ذلــك دعــم 
أداء القطــاع يف أصعــب اللحظــات واألزمــات التــي عاشــتها املنطقــة، 
ــكان  ــدر اإلم ــة لاســتفادة ق ــادق الكويتي ــام الفن ــة الظــروف أم وتهيئ

ــة يف اإلدارة. مــن النظــم احلديث

ورشــة  الصــدد  هــذا  أذكرهــا يف  التــي  األعمــال  آخــر  مــن  ولعــل 
شــركة  مــع  بالتعــاون   ٢٠18 ســبتمبر  يف  عقدناهــا  التــي  العمــل 
ــة ألبحــاث الســفر )STR(، وشــارك فيهــا أصحــاب  ســميث األمريكي
الفنــادق  ومدراؤهــا العامــون ومســؤولو املبيعــات والتســويق ملناقشــة 
وبحــث الطــرق اجلديــدة يف إدارة الفنــادق وحتديــث الــرؤى وحتديــد 
األهــداف واخلطــط وذلــك يف ضــوء تقييــم القطــاع الفندقــي يف 

املنطقــة وحصــة الكويــت األساســية فيــه.
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Hotel Owners and General Managers at KHOA-STR Workshop - 2018  ٢٠18 - STR أصحاب ومدراء الفنادق يف ورشة االحتاد مع شركة

During this period, specifically from 1995 to 2001, I was 
also    responsible    for    establishing    and   managing   the
“Azzad Trading Group” Company, which is subsidiary  of  
Kuwait Hotel Owners Association. The company specializes 
in supplying food and commercial products intended 
for restaurants, and is currently one of the leading food 
distributors and suppliers in Kuwait.

The Association played a unique role in helping the hotel 
sector to keep up with developing structural and economic 
developments all over the world, and specifically during 
challenging times and crises witnessed in the region. 
The Association also played a role in creating conditions 
and opportunities for Kuwaiti hotels to utilize modern 
approaches to management.

In this regard, one of the latest and most prominent projects 
I worked on was a workshop held in September 2018, in 
collaboration with the US-based company, Smith Travel 
Research (STR). The workshop was attended by hotel owners, 
general managers and sales and marketing directors. 
Discussions in the workshops focused on new trends in the 
management, as well as ways to develop effective visions, 
setting goals and plans, all in light of evaluating the hotel 
sector in the region and determining Kuwait’s market share 
in it.

Signing Agreement between KHOA and STR STR توقيع االتفاقية بن احتاد أصحاب الفنادق وشركة
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With General Managers of Kuwait Hotels - 2019 مع املدراء العامن لفنادق الكويت - ٢٠19 

As a result of this workshop, a cooperation protocol was 
signed between both parties whereby Smith Travel Research 
(STR) ensures to provide the Kuwait Hotel Owners Association 
with their database on travelers coming to/ from Kuwait and 
the region, which in turn has helped the Association since 
then in increasing the occupancy rates of hotel rooms in 
Kuwait. 

Don’t hire people to fill a position, select people 
to fulfill a dream and to serve a purpose.
– Horst Schulze, former President of The Ritz Carlton Hotels and
CEO of Capella Hotel Group

With General Managers of 
Kuwait Hotels - 2004

مع املدراء العامن 
لفنادق الكويت - ٢٠٠٤ 

Kuwait Red Crescent receives the 
donation made by Kuwait Hotel Owners 
Association to support Lebanon - 2020

الهال األحمر الكويتي يتسلم تبرع احتاد أصحاب 
الفنادق لدعم حملة معك يا لبنان  - ٢٠٢٠

ويف ضــوء الورشــة، مت التوقيــع علــى بروتوكــول تعــاون بــن اجلانبــن 
تقــوم مبوجبــه شــركة STR بتزويــد االحتــاد بقاعــدة بيانــات خاصــة 
منهــا  يســتفيد  كــي  واملنطقــة  الكويــت  وإلــى  مــن  املســافرين  عــن 

االحتــاد لزيــادة نســب إشــغال الغــرف الفندقيــة يف الكويــت.



The 80’s and 90’s of the 20th century were considered 
the golden age for me on a personal and professional 
level. Moreover, they were also considered as such for the 
hospitality and hotel sector in both Kuwait and the region.

The most prominent events that comes to my memory 
regarding that period of time is certainly the time I worked 
for Kuwait Hotels Company (which was mainly owned 
by Kuwait Investment Authority) and its subsidiary Safir 
International Hotel Management Company where I held 
the position of Vice President of Operations from 1982 till 
1995. I also remember several feasibility studies that I 
have conducted for different hotel projects, both inside 
or outside Kuwait. Additionally, I handled the process of 
negotiations with different investors where we could finally 
sign contracts for managing hotels in Kuwait, KSA, Lebanon, 
Egypt and UAE.

Particularly, it is worthwhile mentioning during that 
stage, Safir International Hotel Management Company 
was considered the first regional company specialized 
in managing and operating hotels. At that time, Safir 
managed more than 15 hotels in the region in addition to 
many catering contracts within Kuwait.

Tenure at the Kuwait Hotels 
Company and Messilah Beach 
Hotel (Presently Jumeirah)

شــكلت ثمانينــات وتســعينات القــرن العشــرين، مرحلــة ذهبيــة علــى 
املســتوى الشــخصي املهنــي مــن جهــة، وعلــى مســتوى قطــاع الضيافــة 

والفنــادق ككل، يف الكويــت ويف املنطقــة. 

وعــن تلــك الفتــرة حتُضــُر إلــى الذاكــرة دائمــاً أعمالــي يف شــركة 
ــة العامــة  ــى الهيئ ــا إل ــود معظــم ملكيته ــي تع ــة، )الت ــادق الكويتي الفن
لاســتثمار( وشــركتها التابعــة »ســفير الدوليــة إلدارة الفنــادق«  حيــث 
توليــت فيهــا مســؤولية نائــب الرئيــس لشــؤون العمليــات مــن 198٢ 
إلــى 1995. وأتذكــر كذلــك دراســات اجلــدوى االقتصاديــة التــي 
قمــت بهــا للعديــد مــن املشــاريع الفندقيــة، يف الكويــت وخارجهــا، 
يُضــاف إليهــا عمليــات التفــاوض مــع مســتثمرين للوصــول إلــى صيغــة 
العقــود الازمــة إلدارة فنــادق يف الكويــت والســعودية ولبنــان ومصــر 

ــارات. واإلم

ــة تعتبــر  كانــت شــركة ســفير الدوليــة إلدارة الفنــادق يف تلــك املرحل
الشــركة اإلقليميــة األولــى املتخصصــة يف إدارة وتشــغيل الفنــادق، 
فقــد كانــت تديــر أكثــر مــن 15 فندقــاً يف املنطقــة إلــى جانــب عقــود 

ــة يف الكويــت.  متويني

في شركة الفنادق الكويتية
وفندق شاطئ المسيلة

)جميرا حاليًا(

Safir Hotels Management Teamمع الفريق اإلداري لشركة سفير لإلدارة الفندقية
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اإلدارة التنفيذية لشركة 
الفنادق الكويتية 

Executive Management Team of 
Kuwait Hotels Company

Hospitality is almost impossible to teach.
It’s all about hiring the right people.
– Danny Meyer, CEO of Union Square Hospitality Group



وهكذا كانت مسؤوليتي طيلة 13 عاماً كنائب الرئيس للعمليات
)Vice President - Operations( لشــركة الفنــادق الكويتيــة وشــركتها 
ــادق، باإلضافــة إلــى عضويتــي  التابعــة - ســفير الدوليــة إلدارة الفن

يف مجلــس اإلدارة. 
وممــا ال يفوتنــي ذكــره عــن تلــك الفتــرة أيضــاً، رئاســة فريــق العمــل 
لتجهيــز وافتتــاح ملحــق فنــدق هيلتــون عــام 198٤، ومنتــزه اخليــران 
الســياحي وفنــدق ســفير املطــار 1987 يف الكويــت، وكذلــك رئاســة 
إلــى  الكويــت  هيلتــون  فنــدق  إدارة  إنتقــال  عــن  املســؤول  الفريــق 
إدارة شــركة ســفير يف عــام 1988 )وأصبــح اســمه فنــدق ســفير 

إنترناشــيونال(.

وكانــت الفتــرة مــن 1979 إلــى 198٢ مميــزة للغايــة أيضــاً عندمــا 
توليــت مســؤولية مديــر عــام »فنــدق شــاطىء املســيلة« )حاليــاً فنــدق 

اجلميــرا(، والتــي تلــت عملــي مديــراً عامــاً لـــ »فنــدق صحــارى«.

– 9 –

Opening of Khiran Resort - Kuwait in 1987 in the 
presence of HH the late Amir of Kuwait Sheikh 
Jaber Al Ahmad Al Sabah

افتتاح منتزه اخليران عام 1987 يف الكويت برعاية وحضور 
سمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح   

For 13 years, I held the position of Vice President Operations 
at Kuwait Hotels Company and its affiliate Safir International 
Hotel Management Company, aside from also being a Board 
Member at Safir.

During that period, I was responsible for opening the 
extension for the Hilton Hotel in 1984, the Khiran Resort and 
Safir Airport Hotel in 1987 in Kuwait. I was also the head of 
the team responsible to transfer the Management of Hilton 
Kuwait Hotel to Safir International Hotel Management Co in 
1988 (which became Safir International Hotel).

The period between 1979 and 1982 was really rewarding 
since I held the position of General Manager for Messilah 
Beach Hotel (currently Jumeirah Messilah Beach Hotel & 
Spa), which followed my position as General Manager of 
Sahara Hotel.

Success seems to be connected with action. 
Successful people keep moving. They make 
mistakes, but they don’t quit.
– Conrad Hilton, Founder of Hilton Hotels



It is important to note that my participation in the 
management and operation of hotels owned by the “Kuwait 
Investment Authority” in UK and USA added more growth and 
value to my career on more than one level: professionally, 
internationally, as well as on the marketing level.

This was further evident following my appointment by the 
Kuwait Investment Authority as their representative in the 
Board of Directors of “Messa Company”, the holder of Kuwaiti 
state-owned hotels located in Phoenix, Arizona – USA
(The Phoenician Hotel & Crescent Hotel in Phoenix, Arizona).

Similarly, I was also a Board Member of “Safat Hotels 
Company” in London from 1983 until 1988 where I acted 
as Vice President - Operations. It must be noted that 
Safat Hotels Company was the first Kuwaiti Company ever 
specialized in Hotel Management internationally; it was 
established by Kuwait Airways, Kuwait Hotels Company, 
The Public Institution for Social Security and others. This 
company was responsible for managing and operating
The Churchill and The Montcalm Hotels - London
1983-1988.

Additionally, I was Board Secretary of International Real 
Estate Investment Group, owner of the aforementioned two 
hotels. I was also responsible for managing and operating 
15 hotels inside and outside Kuwait, as Vice President - 
Operations.

إن مشــاركتي يف إدارة ومتابعــة بعــض الفنــادق اململوكــة للهيئــة العامة 
لاســتثمار يف بريطانيــا وأمريــكا كانــت إضافــة بالغــة األهميــة علــى 
أكثــر مــن مســتوى: مهنــي، ودولــي، وتســويقي. وبالرغــم مــن أنــه 
أمــر بالــغ يف الصعوبــة والتعقيــد، إال أن هــذه التجربــة أضافــت لــي 

مخزونــاً ضخمــاً مــن املعرفــة واملعلومــات. 

هــذا مــا مت مثــًا إثــر قــرار الهيئــة العامــة لاســتثمار الصــادر 
يف 1993 بتعيينــي ممثــًا عنهــا يف مجلــس إدارة »شــركة ميســا« 
القابضــة Messa Company املالكــة لفنــادق حكومــة الكويــت يف 
مدينــة فينكــس يف واليــة أريزونــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة - 

فنــدق فينيشــان، وفنــدق كرســنت.

1988 يف  إلــى   1983 مــن  تنــدرج عضويتــي  االطــار،  نفــس  ويف 
مجلــس إدارة »شــركة صفــاة للفنــادق« يف لنــدن وعملــي فيهــا كنائــب 
رئيــس لشــؤون العمليــات. كانــت شــركة صفــاة أول مؤسســة كويتيــة 
متخصصــة يف إدارة الفنــادق الكويتيــة علــى املســتوى الدولــي ومــن 
بــن مؤسســيها اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة وشــركة الفنــادق الكويتية 
واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وعــدد آخــر مــن الشــركات 
الوطنيــة. وكانــت هــذه الشــركة مســؤولة عــن إدارة وتشــغيل فندقــي 

ــدن  1988-1983 ــم يف لن تشرشــل ومونتكال

هــذا إلــى جانــب  مســؤوليتي كأمــن ســر مجلــس إدارة »املجموعــة 
العامليــة لاســتثمار العقــاري« املالكــة للفندقــن آنــذاك، ومســؤوليتي 
أيضــاً يف إدارة وتشــغيل 15 فندقــاً يف الكويــت وخارجهــا كنائــب 

ــادق. ــة إلدارة الفن رئيــس للعمليــات لشــركة ســفير الدولي
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Kuwaiti Hotels
in UK and USA

فنادق دولة الكويت
في بريطانيا وأمريكا

Caterer Magazine - 1983 1983 - Caterer مجلة



Advisor to the Kuwait Tourism 
Sector

مستشار قطاع السياحة
في الكويت

مــع مطلــع األلفيــة احلاليــة، تبــدأ محطــة نوعيــة جديــدة ومشــوار لــه 
طعــم خــاص، وذلــك لــدى اختيــاري للعمــل اعتبــاراً مــن ٢٠٠3 ولغايــة 
٢٠1٠ مستشــاراً لقطــاع الســياحة يف الكويــت التابــع لــوزارة اإلعــام.

ومــن أبــرز معالــم هــذا املشــوار، تكاملــه الكبيــر مــع مهامــي األساســية 
يف احتــاد أصحــاب الفنــادق. هــذا األمــر جتلــى يف أكثــر مــن مشــروع، 
وحتديــداً خــال دوري كمنســق عــام »إلعــداد الدراســة االســتراتيجية 

الوطنيــة للســياحة لدولــة الكويت« 
)Kuwait National Tourism Master Plan(، بالتعــاون مــع إحــدى 
البيــوت اإلستشــارية العامليــة )Deloitte & Touche( وحتــت إشــراف 
 (UNWTO( ــة ــت ومنظمــة الســياحة العاملي وزارة التخطيــط يف الكوي

.(UNDP( ــي وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ
كانــت هــذه الدارســة هــي األولــى مــن نوعهــا يف الكويــت وقــد مت 
إجنازهــا عــام ٢٠٠5 بفضــل حــرص شــديد وعمــل دؤوب ومتابعــة 
يوميــة مــن قبــل الوكيــل املســاعد لقطــاع الســياحة آنــذاك، الســيدة 
بالســياحة  الصلــة  ذي  اخلــاص  للقطــاع  وكان  العنجــري،  نبيلــة 
والســفر والفنــادق، وخاصــة احتــاد أصحــاب الفنــادق، دور مميــز 
وخــزان جتــارب يف إجنــاز هــذا الّتصــور االســتراتيجي طويــل املــدى 

والــذي اســتغرق إجنــازه ثــاث ســنوات.

وخــال الفتــرة نفســها، كان دوري كمنســق عــام لـــ »منتــدى الســياحة 
ــر  ــت يف يناي ــذي نظمــه قطــاع الســياحة يف الكوي ــة األول« ال والتنمي
٢٠٠3 برعايــة ســمو أميــر الكويــت الراحــل )رئيــس مجلــس الــوزراء 
آنــذاك( الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح ومشــاركة كبــار 
املســؤولن عــن الســياحة يف دول مجلــس التعــاون وعــدد مــن الــدول 

ــة. العربي
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Steering Committee for Kuwait National Tourism 
Master Plan 2003 - 2005

فريق اللجنة التوجيهية إلعداد االستراتيجية الوطنية للسياحة 
لدولة الكويت ٢٠٠3 - ٢٠٠5

The beginning of the 21st century brought a new and 
important path to my journey in the sector, as I was 
appointed as Advisor to Tourism Sector at Ministry of 
Information from 2003 until 2010.

This path in my career is even more unique for how it 
complimented my primary work at the Kuwait Hotel Owners 
Association, which was evident in several projects especially 
during my role as General Coordinator in preparing  the
“Kuwait National Tourism Master Plan” (in cooperation 
with Deloitte & Touche and under the supervision of 
World Tourism Organization (UNWTO) and United Nations 
Development Programme (UNDP)). 

It is the first study of its kind developed in Kuwait and was 
completed successfully in 2005 thanks to the endeavours 
of Mrs. Nabila Al Anjari, the Assistant Undersecretary for 
Tourism Sector back then. The private sector associated 
with the tourism, travel and hospitality sector played an 
important role in completing this long-term strategic study, 
while the Kuwait Hotel Owners Association had significantly 
contributed to the study that took three years to complete.

During the same period I served as a General Coordinator 
for the First Tourism and Development Forum, organized 
by the Kuwait Tourism sector in January 2003. Under the 
patronage of H.H. the late Amir of Kuwait (the Prime Minister 
at that time) Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. 
The Forum was attended by executives of the tourism sector 
from GCC and Arab countries.
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Certificate of Appreciation 
presented by former Minister 
of Planning Dr. Maasouma 
Al - Mubarak for my role 
in developing the Kuwait 
National Tourism Master Plan 
in 2005

شهادة تقدير من د. معصومة 
املبارك وزير التخطيط األسبق 
لدوري يف إعداد االستراتيجية 
الوطنية للسياحة لدولة الكويت 

عام ٢٠٠5

وزير اإلعام األسبق الشيخ سلمان احلمود الصباح والسيدة نبيلة العنجري الوكيل املساعد السابق 
لقطاع السياحة يتوسطان املتحدثن يف مؤمتر »السياحة والتنمية« الكويت مارس - ٢٠16

Former Minister of Information Sheikh Salman Al-Homoud Al-Sabah and 
Mrs. Nabila Al Anjari, Former Assistant Secretary for Tourism with Speakers 
at the Conference “The Tourism and Development” Kuwait - March 2016

امللخص التنفيذي لتقرير 
االستراتيجية الوطنية 

للسياحة لدولة الكويت - 
٢٠٠5

The Executive Summary 
of the Kuwait National 
Tourism Master Plan - 
2005



– 13 –

With HH Sheikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the United Arab 
Emirates and Ruler of the Emirate of Dubai in his visit 
to Kuwait Pavilion at Arab Travel Market (ATM) in 
Dubai - 2017

مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ورئيس الوزراء وحاكم دبي خال 

زيارته جلناح دولة الكويت يف معرض سوق السفر العربي دبي - 
٢٠17

In addition, I was Member of the Classification Committee 
for “Hotels, Furnished Apartments and Resorts”, Member 
in the Higher Committee of Tourism, Member of the 
Kuwaitisation Committee for Tourism Sector. Moreover, I was 
a Member in “Hospitality & Tourism Program Committee” 
formed by the Ministry of Education, as well as Member of 
the “Family and Consumer Sciences Committee” formed by 
the Public Authority for Applied Education and Training. I 
was also Member of the High Committee of the annual “Hala 
February Festival” (1999 - 2018).

Furthermore, I was nominated by the Kuwait Chamber 
of Commerce and Industry as an accredited Hospitality 
Arbitrator for the GCC countries at the Arbitration Center 
Bahrain (1995 - 2015).

والشــقق  الفنــادق  إلــى عضويــة جلنــة تصنيــف  باإلضافــة   هــذا 
يف  عضــو  كذلــك  اآلن،  حتــى   199٤ منــذ  واملنتجعــات  الفندقيــة 
القطــاع  يف  التكويــت  و»جلنــة  للســياحة«  العليــا  »اللجنــة  مــن  كل 
ــة  ــة، و»جلن ــة القــوى العامل ــة لبرنامــج إعــادة هيكل الســياحي« التابع
إعــداد مناهــج الســياحة والضيافــة« املُشــكلة مــن قبــل وزارة التربيــة، 
وجلنــة »علــوم األســرة واملســتهلك« املشــكلة مــن قبــل الهيئــة العامــة 
للتعليــم التطبيقــي والتدريــب. هــذا إضافــة إلــى عضويــة اللجنــة 
العليــا املنظمــة لـــ »مهرجــان هــا فبرايــر الســنوي« يف الكويــت )مــن 

1999 إلــى٢٠17(.

إلــى ترشــيح غرفــة جتــارة وصناعــة  ويف مجــال آخــر، واســتناداً 
جــدول  يف  معتمــد  ضيافــة  محّكــم  بصفــة  إدراجــي  مت  الكويــت، 
ــن  ــن )م ــاون يف البحري ــس التع ــدول مجل ــم ل ــز التحكي ــي مرك محّكم

.)٢٠15 إلــى   1995
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ثاثــة أحــداث ومناســبات فارقــة ترســُخ يف الذاكــرة ألن خــوض 
غمارهــا كان أكبــر بكثيــر مــن مجــّرد مســؤولية مهنيــة، وألن الواجبات 
واألعبــاء التــي تطلبتهــا كانــت ضاغطــة وكثيفــة، وال تســمح بــأي خطأ 

مــن أي نــوع. 

وعلــى هــذا القــدر مــن احلساســية والدقــة الفائقــة املطلوبــة مــن 
األداء، كان مســتوى النجــاح الــذي حتقــق يف أول مســؤولية لــي كمديــر 
ملشــروع اخلدمــات الفندقيــة ملؤمتــر القمــة اإلســامي، الــذي ُعقــد 
يف قصــر بيــان يف الكويــت يف ينايــر 1987 بحضــور ٤5 رئيــس دولــة، 
أي ضيافــة مــا يزيــد عــن خمســة آالف شــخص مــن أعضــاء الوفــود 
الرســمية والوفــود املراقبــة واملوظفــن واللجــان العاملــة يف املؤمتــر، 

حيــث تكلــل هــذا املؤمتــر بنجــاح كبيــر.

كانــت املناســبة الثانيــة بعــد أربــع ســنوات، وهــي شــبيهة باملســؤولية 
األولــى إمنــا علــى نطــاق خليجــي، ومتثلــت بــإدارة مشــروع اخلدمــات 
الفندقيــة ملؤمتــر قــادة ووفــود قمــة دول مجلــس التعاون لــدول اخلليج 
ــت يف ديســمبر1991.  ــان يف الكوي ــد يف قصــر بي ــذي ُعق ــة ال العربي
وجتــددت املســؤولية نفســها الحقــاً لــدى إدارتــي مشــروع اخلدمــات 
الفندقيــة يف املــكان نفســه ولقــادة وفــود الــدول نفســها، أثنــاء القمــة 

التــي ُعقــدت يف ديســمبر 1997.

ــة الكويــت مســتوى النجــاح الــذي  وقــد قــّدر كبــار املســؤولن يف دول
حتقــق لــدى أداء هــذه املســؤوليات، حيــث تلقيــت شــهادات تقديــر 
ورســائل شــكر وتنويــه عديــدة بهــذا املعنــى وخاصــة مــن الديــوان 
األميــري، ممــا كان لــه أطيــب األثــر يف نفســي بعــد كل مناســبة. 

ويف الســياق نفســه تلقيــت عــدداً مــن شــهادات التقديــر والتنويــه مــن 
»شــركة الفنــادق الكويتيــة« التــي كنــت أعمــل لديهــا وأقــوم بــإدارة 
ــه األثــر الكبيــر يف نفســي.  الضيافــة يف تلــك القمــم، والــذي كان ل

ــرى  ــن املناســبات الكب ــد م ــة يف العدي ــت مســؤوليات مماثل ــا تولي كم
إدارة خدمــات  املثــال  ســبيل  علــى  منهــا  الكويــت،  شــهدتها  التــي 
الضيافــة لــدى زيــارة الرئيــس األمريكــي الراحــل جــورج بــوش األب 
يف أبريــل1993 الــذي القــى احتفــاًء رســمياً وشــعبياً واســعاً، تكرميــاً 
لــدوره الرئيســي يف حــرب حتريــر الكويــت مــن الغــزو العراقــي عــام 
1991. وقــد أقــام ســمو أميــر الكويــت الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد 
الصبــاح حفــل اســتقبال حاشــداً للضيــف، وكان ملســتوى خدمــات 
الضيافــة أثنــاء احلفــل تكريــس مهنيــة شــركتنا وســمعتها ودور مهــم 

بتعزيــز عقــود عملهــا مــع الديــوان األميــري.      

Participating in Gulf Cooperation 
Council (GCC) and Islamic 
Summits in Kuwait

في مؤتمرات القمة الخليجية
واإلسالمية في الكويت

There are three events that will forever remain vivid in my 
memory because being a part of them was more than just a 
professional duty; they required such extensive and precise 
work that there was no room for mistakes.

Such high degree of precision and accuracy that was required 
from my side was also met with a high level of success 
during my first assignment as Director for Hospitality 
Services at the Islamic Summit which was held at Bayan 
Palace in Kuwait in January 1987. It was attended by Heads 
of State of 45 countries and hosted over 5000 attendees 
ranging from guests, delegations, committee members, etc. 

The second assignment came four years later and was partly 
similar to the first one, when I was the Director of  Hospitality 
Services for all leaders and delegations attending the GCC 
Summit, which was held in December 1991 at Bayan Palace 
in Kuwait. I was assigned with the same duties for a second 
time few years later during the similar GCC Summit that 
was held again in December 1997.

The high level of success in these events was greatly 
appreciated by Kuwaiti officials, and I was honored to 
receive letters of appreciation and recognition from the 
Amiri Diwan, for which I was immensely grateful. 

I also received several certificates of appreciation and praise 
from my Employer “Kuwait Hotels Company” as I managed 
the “Hospitality Services” in these summits.

I was also in charge of similar responsibilities during the 
visit of the late US President George H. W. Bush to Kuwait 
in April 1993, who was greeted with an enthusiastic official 
and popular welcome in recognition of his major role in 
liberating Kuwait from the Iraqi Invasion in 1991. At that 
time, HH the late Amir of Kuwait Sheikh Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah gave his guest a dignifying reception 
with excellent hospitality which emphasized the level of 
professionalism and the good reputation of our company, 
which in turn brought about more contracts between the 
Amiri Diwan and my employer.
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ومقــره  واملطاعــم  للفنــادق  العاملــي  االحتــاد  يف  مشــاركتي  بــدأت 
الفنــادق يف هــذا  مــن خــال عضويــة احتــاد أصحــاب  سويســرا 
وجتــاوز  توســع  الــذي  الهتمامــي  كإنعــكاس   198٢ عــام  االحتــاد 
احلــدود اجلغرافيــة وأخــذ يتجــه أكثــر فأكثــر نحــو املزيــد مــن تبــادل 
املعــارف واخلبــرات يف مجــاالت الضيافــة والفنــادق والســياحة علــى 
أوســع نطــاق دولــي. وخــال هــذه العضويــة كانــت مشــاركتي ملــدة 
ثــاث ســنوات يف اللجنــة املاليــة لاحتــاد العاملــي مــن ٢٠٠3 إلــى 

.٢٠٠6
كما تـــم إنتخــــابي يف عام ٢٠1٤ عضواً يف مجلس إدارة هذا االحتاد 
العاملــي، ممثــًاً الحتــاد أصحــاب الفنــادق - الكويــت. وحــدث ذلــك 
بالتزامــن مــع قيامــي بــادارة وتشــغيل العديــد مــن الفنــادق يف العديــد 
مــن الــدول، وكذلــك مبــوازاة ممارســة مهامــي االستشــارية لعــدد 
ــة  ــع شــركات اإلدارة الفندقي ــن املســتثمرين وإجــراء مفاوضــات م م
لعشــرات الفنــادق يف مختلــف أنحــاء العالــم )كمــا ورد تفصيلــه قبًا(.

يف  عضويتــي  كانــت  ذلــك  جانــب  وإلــى 
الكويــت،  مجلــس األعمــال األمريكــي يف 
الكويــت،  يف  الكنــدي  األعمــال  ومجلــس 
مت  كمــا  الفرنســي،  األعمــال  ومجلــس 
مجلــس  يف   ٢٠٢٠ ينايــر  يف  اختيــاري 
اســتحدثته  الــذي  اللبنانــي  األعمــال 

الكويــت. يف  اللبنانيــة  الســفارة 

وعضــو  زميــل  كونــي  إلــى  إضافــة  هــذا 
الفندقيــة  لــإلدارة  الدولــي  االحتــاد  يف 

1985 عــام  منــذ  والتمويــن 
Hotel Catering International Management Association

(FHCIMA) الــذي يضــم نحــو ٢3 ألفــاً مــن املختصــن واخلبــراء مــن 
مســتوى كبــار املــدراء ذوي  األعمــال املميــزة يف قطــاع الضيافــة 
ــة  ــة كفيل ــة وتعليمي ــر مهني ــم، واملســؤول عــن وضــع معايي حــول العال

باحلفــاظ علــى مســتوى املهنــة وســمعتها.

In the International Hotel & 
Restaurant Association (IHRA) and 
Other International and
Arab Councils

في االتحاد العالمي للفنادق
والمطاعم ومجالس دولية وعربية

With Hotel Owners and President of IHRA مع أصحاب الفنادق ورئيس االحتاد العاملي للفنادق واملطاعم 

I joined the International Hotel & Restaurant Association, 
headquartered in Switzerland, following the membership 
of Kuwait Hotel Owners Association in IHRA in 1982. The 
step came as a continuation to my expanding interest in 
exchanging knowledge and experiences in hospitality, 
hotels and tourism internationally. During my tenure at 
IHRA, I held a three-year position in its Finance Committee 
between 2003 to 2006.

In 2014, I was elected at the Board of Directors of IHRA 
representing KHOA. During that period, I was managing and 
operating several hotels in different countries, in addition to 
being an advisor to a number of investors, and negotiating 
with international hotel operators to manage many hotels 
across the globe (as previously outlined).

Furthermore, I also became a 
member in the American Business 
Council in Kuwait, a member in 
the Canadian Business Council in 
Kuwait, and a member in the French 
Business Council. Additionally, I 
became a member in the Lebanese 
Business Council established by the 
Embassy of Lebanon in Kuwait in 
January 2020.

Since 1985, I have been a “Fellow 
Member in the Hotel Catering 
International Management Association” (FHCIMA), which 
has around 23,000 members comprising of specialists of 
long-standing experiences in hospitality from all around 
the world, in charge of setting professional and educational 
standards to maintain a high level of service.

Dr. Ghassan Aidi
President of IHRA

 د. غسان العائدي
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With Honorary Ambassador’s Members of the Chaîne مع مجموعة من السفراء األعضاء الفخرين يف جمعية ذواقي الطعام

The Chaîne des Rôtisseurs is a global community which 
focuses on brotherhood, friendship, camaraderie and 
sharing a passion for the culinary arts. Headquartered in 
Paris with over 25,000 members in 80 countries, Chaîne des 
Rôtisseurs invites lovers of gastronomy to share its values 
and unite in the continuation of great culinary traditions.

The International Association of Gastronomy “Chaîne des 
Rôtisseurs” is very active in promoting hospitality as an 
industry and noble profession through exceptional events 
held internationally. In Kuwait, we’ve held many of these 
events, bringing together ambassadors and public figures. 

I became a member of the Chaîne des Rôtisseurs in 1982, 
and President of the Kuwait Chapter since 1984 as I hold the 
following titles: 

Chaîne des Rôtisseurs جمــعية ذواقـــي الطــــعـــام

جمعيــة ذواقــي الطعــام العامليــة التــي تتخــذ باريــس مقــراً لهــا تضــم 
أكثــر مــن ٢5 ألــف عضــواً مــن 8٠ بلــداً، كمجتمــع عاملــي يقــوم علــى 
األخــّوة والصداقــة حيــث يتشــارك أفــراده فيمــا بينهــم الشــغف نفســه 
جتــاه فنــون الطهــي. وتدعــو اجلمعيــة كل مــن محبــي فــن الطهــي 
والتشــارك يف  القيــم  للتشــارك يف هــذه  الراقــي  الطعــام  وذواقــة 

ــد الطهــي املختلفــة.   تقالي

وتنشــط اجلمعيــة يف إقامــة فعاليــات رفيعــة املســتوى إلعــاء مهنــة 
ــى نطــاق  ــاع الضيافــة، ســواء يف النطــاق العاملــي أو عل ــة صن ومكان
الفــروع، وخاصــة يف الكويــت حيــث حرصنــا علــى أنشــطة دوريــة 
ســفراء  مــن  دائمــة  شــبه  ومشــاركات  بحضــور  الطعــام  لذواقــة 

وشــخصيات. 

ويف عــام 198٢، أصبحــُت عضــواً يف اجلمعيــة وأتــرأس فــرع الكويــت 
منــذ عــام 198٤وأتوّلــى املناصــب التاليــة: 

- Bailli Délégué - Kuwait
- Membre du Conseil Magistral - France
- Officier Commandeur

Chaîne des Rôtisseurs - Kuwait Board مجلس جمعية ذواقي الطعام - الكويت Hotel General Managers receiving 
Chaîne Appreciation Award

تقدمي دروع التقدير من جمعية الذواقة
الى مدراء الفنادق
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If you really want to make a friend, 
go to someone’s house and eat with 
him... the people who give you their 
food give you their heart.
– Cesar Chavez

CHAÎNE DES RÔTISSEURS
Induction Ceremonies and Gala Dinners
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حفل تكرمي »هوسبيتالتي سرفيس« 
لشخصيات عربية فاعلة يف »قطاع الضيافة« 

بيروت - 199٤

Receiving the Medal of Merit from 
“Academie Nationale de Cuisine” 
presented by the former Ambassador of 
France to Kuwait - 2008

استام وسام استحقاق »األكادميية 
الفرنسية للطهي« من سفير فرنسا 

األسبق يف الكويت - ٢٠٠8

The Award Ceremony of “Hospitality 
Services” to Arab Personalities from 
“Hospitality Sector” Beirut - 1994

With Dr. Taleb Al Rifaie, Former 
Secretary General of World 

Tourism Organization (WTO) and  
Mr. Amr Abdel-Ghaffar, Former 
Regional Director of WTO with 

Mrs. Nabila Al Anjari, during the 
appointment of Leaders

Group as sole Representative 
of World Tourism Organization 

(WTO) in Kuwait in 2015.

مع د. طالب الرفاعي األمن العام 
السابق ملنظمة السياحة العاملية 
وعمرو عبدالغفار املدير اإلقليمي 
السابق يف املنظمة والسيدة نبيلة 
العنجري خال توقيع اعتماد 
شركة ليدرز جروب ممثًا حصرياً 
للمنظمة يف الكويت يف ٢٠15

And in line with Chaîne’s commitment to charity and 
humanitarian work regardless of religion and race, the 
Kuwait Chapter has continuously provided donations to 
charity organizations in the country. 

Similarly, I held the position of Executive Director  and 
partner of “HORECA Kuwait” for “Hospitality and Food 
Industries”, initiated by Leaders Group for Consulting and 
Development in 2012 and in association with “Hospitality 
Services - Lebanon” which founded the “HORECA” Brand. 
Hospitality Services hold a number of hospitality events and 
is responsible for educating generations of professionals in 
this sector.

My cooperation with “Leaders Group”, which specialized in 
tourism and hospitality, enabled many partnerships with 
UN organizations and agencies, and specifically with the 
World Tourism Organization (WTO). In 2015, a Memorandum 
of Understanding was signed between the “World Tourism 
Organization” and “Leaders Group” represented by its 
General Manager, Mrs. Nabila Al Anjari, appointing Leaders 
Group as sole representative of UNWTO in Kuwait.

وباعتبــار أن أحــد األهــداف الكبــرى لهــذه اجلمعيــة تتمثــل بالقيــام 
باألعمــال اخليريــة واإلنســانية بغــض النظــر عــن الديــن والعــرق، 
فقــد قّدمــت جمعيــة ذواقــي الطعــام – فــرع الكويــت الكثيــر مــن 

املســاعدات لعــدد مــن املؤسســات اخليريــة يف الكويــت.

وشــريك  تنفيــذي  كمديــر  الغنيــة  كانــت جتربتــي  نفســه،  اإلطــار  ويف 
الفندقيــة  والتجهيــزات  للضيافــة  الكويــت«  »هوريــكا  لـــمعرض 

الغذائيــة والصناعــات 
)HORECA Kuwait for Hospitality and Food Industries( الفريــد 
واألهــم مــن نوعــه يف الكويــت، الــذي بدأتــه عــام ٢٠1٢ شــركة »ليــدرز 
جــروب لاستشــارات والتطويــر« بالتعــاون مــع شــركة »هوســبيتاليتي 
»ملعــرض هوريــكا«  التجاريــة  العامــة  لبنــان«، صاحبــة  سرفيســز 
هــذا باإلضافــة إلــى اخلبــرات العريقــة يف إعــداد وتعليــم أجيــال مــن 

العاملــن يف القطــاع.  
أيضــاً، كان تعاونــي مــع شــركة »ليــدرز جــروب« املهتمــة بالســياحة 
والضيافــة قنــاًة ملشــاريع شــراكة مــع العديــد مــن منظمــات ووكاالت 
ذلــك  ومــن  العامليــة،  الســياحة  منظمــة  وخاصــة  املتحــدة،  األمم 
توقيــع مذكــرة تفاهــم يف العــام ٢٠15 بــن املنظمــة والشــركة، ممثلــة 
مبديرهــا العــام الســيدة نبيلــة العنجــري والتــي مــن خالهــا مت تعيــن 

ــت. ــاً للمنظمــة يف الكوي ــًا حصري ــدرز جــروب« ممث »لي
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2012 - 2020

Nouhad Dammous, Founder of HORECA 
with representatives of HORECA in 
Lebanon, Kuwait, Saudi Arabia and Jordan

نهاد دموس مؤسس هوريكا متوسطاً مسؤولي معارض 
هوريكا يف لبنان، الكويت، السعودية واألردن

Group of chefs at the 
salon culinaire

مجموعة الطهاة املشاركن يف 
مسابقات الطهي

Former Minister of Information 
Sheikh Salman Al-Homoud Al-
Sabah at the opening ceremony 
of HORECA Kuwait 2017 with 
Ambassadors and VIP Guests

وزير االعام األسبق الشيخ 
سلمان احلمود الصباح يف افتتاح 

معرض هوريكا ٢٠17 مع السفراء 
والشخصيات

Former Minister of Social Affairs and 
Minister of State for Economic Affairs 
Mrs. Maryam Akeel at the opening 
ceremony of HORECA Kuwait 2019 
with Ambassadors and VIP Guests

وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة 
للشؤون اإلقتصادية السابق السيدة مرمي 
العقيل يف افتتاح معرض هوريكا الكويت 

٢٠19 مع السفراء والشخصيات

International Arbitrators of food 
competitions at Horeca - Kuwait

احلكام العامليون ملسابقات الطهي 
يف هوريكا - الكويت

هوريكا - الكويت
للضيافة والتجهيزات الفندقية والصناعات الغذائية

HORECA - KUWAIT
For Hospitality & Food Industries

Nouhad Dammous
Founder of “HORECA”

نهاد دموس
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لــم يكــن يتســنى لهــذه املســيرة أن تكــون علــى هــذا القــدر مــن الغنــى 
والتنــوع لــوال احلــرص علــى االســتزادة بــكل متطلباتهــا مــن اخلبــرات 
العلميــة  الــدورات  عشــرات  عبــر  اكتســابها  مت  التــي  واملؤهــات 
دورات  ومنهــا  بينهــا،  فيمــا  تتكامــل  التــي  التطبيقيــة،  واجلامعيــة 

عديــدة عــن إدارة الفنــادق يف جامعــة كورنيــل األمريكيــة
)Cornell University, USA(  تناولــت: االشــراف علــى املســتخدمن؛ 
ــذاء؛  ــاج الغ ــة إلنت ــادق وإدارة التســويق؛ اإلدارة التجاري ــات الفن مبيع
ــك دورة  ــة وكذل ــات التغذي ــر خدم ــم وتطوي ــة وتصمي احملاســبة املالي
املــدراء العامــن. ومــن تلــك الــدورات أيضــاً دورة تخصــص يف إدارة 

األعمــال مــن جامعــة كولومبيــا - أمريــكا
(“Executive Business Administration” Columbia University, 
New York, USA).

واســتمر تعزيــز هــذه الكفــاءات واملؤهــات وحتديثهــا مــن خــال 
ــة يف العديــد مــن الفنــادق العامليــة  دورات تدريبيــة ميدانيــة متواصل
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة )فنــادق هيلتــون - فنــادق حيــاة(

)Hilton and Hyatt Hotels( ويف جهــات متخصصــة متنوعــة، محليــاً 
ــاً.  وعاملي

هــذا باإلضافــة إلــى الــدورات التاليــة: التســويق التجــاري والتخطيــط 
اإلداري )مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي(؛ تخطيــط املشــروعات 
)جامعــة الكويــت(؛ دراســات اجلــدوى اإلقتصاديــة )جامعــة الكويــت(؛ 
اإلدارة لتحقيــق النتائــج )جامعــة الكويــت(؛ اإلدارة لتحقيــق تعزيــز 
النتائــج )مجموعــة فنــادق هيلتــون العامليــة(؛ دورة يف خدمــة العمــاء 
)اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة(؛ اإلدارة واحلوافــز )شــركة الفنــادق 

الكويتيــة(؛ أســلوب تســويق الفنــادق )نقابــة الفنــادق يف املغــرب(.

Since people get enthusiastic about 
anything that is new, people are 
instantly drawn to new hotels with 
their modern buildings. However, 
they will eventually return to iconic 
hotels.
(Interview with ARAB OIL Magazine for Economic and 
Marketing Affairs - July 1981)

ال شك أن الناس تجذبهم الفنادق الجديدة
بأبنيتها الحديثة. فالناس لديهم ميل نحو كل

شيء جديد. ولكن مع مرور بعض الوقت
يعودون إلى الفنادق العريقة.  

)من مقابلة مع مجلة ARAB OIL لشؤون االقتصاد والتمويل  -  يوليو  1981(

Continued Development تــــــــعــــــّدد وتـــكــــامــــــــــل

My career could not be further enriched without the 
qualifications and experience that I have gained through a 
number of applied and academic courses that complemented 
each other throughout the years, among which are several 
courses at Cornell University, USA, including: Hospitality 
Employee Supervision, Hotel Management & Sales Training, 
Commercial Food Production Management, Financial 
Accounting, Food Services Development and General 
Managers Courses. I have also taken an “Executive Business 
Administration” course at the Columbia University, New 
York, USA.

In addition, I took several field training courses in many 
world-class hotels located in the USA such as Hilton and 
Hyatt Hotels. Those courses were the perfect addition to my 
career and experience and contributed more to improving 
my qualifications in the sector.

More courses were taken including: Commercial Marketing 
& Administrative Planning (Kuwait Foundation for the 
Advancement of Sciences), Project Planning (Kuwait 
University), Economic Feasibility Studies (Kuwait 
University), Results-Based Management (Kuwait University), 
Enhancement of Result-Based Management (Hilton Hotels), 
Customer Care (British Airways), Management & Incentives 
(Kuwait Hotels Company) and Hotel Marketing Methods 
(Hotel Owners Association in Morocco).
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I was selected as Vice Chairman of the Lebanese Business 
Council - Kuwait (LBCK) when it was first founded in January 
2020. I was also elected Head of the Tourism Committee 
in the Council, responsible for developing recreational, 
educational, medical and environmental tourism between 
Kuwait and Lebanon.

مت اختيــاري نائبــاً لرئيــس مجلــس األعمــال اللبنانــي يف الكويــت 
اختيــاري  كمــا مت  ينايــر ٢٠٢٠،  مــرة يف  تأسيســه ألول  الــذي مت 
رئيســاً للجنــة الســياحة يف هــذا املجلــس للعمــل علــى تطويــر وتنميــة 
الســياحة الترويجيــة والتعليميــة والعاجيــة والبيئيــة بــن الكويــت 

ولبنــان.

مجلس األعمال اللبناني 
في الكويت

Lebanese Business Council 
in Kuwait (LBCK)

Lebanese Business Council - Kuwait مجلس االعمال اللبناني يف الكويت

The Lebanese 
Business Council 

organized a reunion in 
commemoration of

HH the late Amir Sheikh 
Sabah Al-Ahmad

Al-Jaber Al-Sabah
October 2020

مجلس األعمال اللبناني 
ينظم لقاء االستذكار 
والوفاء لسمو أمير 
الكويت الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر 
الصباح - أكتوبر ٢٠٢٠

The Lebanese Business 
Council bids farewell to the 

former Lebanese Ambassador 
to Kuwait, Jean Macaron - 

June 2020

مجلس األعمال اللبناني يف 
حفل توديع سعادة سفير لبنان 
السابق السيد جان معكرون - 
يونيو ٢٠٢٠
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Nabila Mubarak Al Anjari
Assistant Undersecretary

Kuwait Tourism Sector (2002-2006)
General Manager

Leaders Group for Consulting & Development Co

ــو  ــاألخ أب ــب ب ــي عــن كث ــدأت معرفت ــاً ب ــر مــن عشــرين عام ــل أكث قب
أنيــس، محمــد ناجيــا، فكانــت بدايــة تعــاون ال ينتهــي منــذ اشــتراكنا 
معــاً يف تنظيــم أول دورة مــن مهرجــان »هــا فبرايــر« يف ســنة 1999.  

ــًا مســاعداً لقطــاع الســياحة يف  ــي وكي ــة، وتعيين ــع األلفي ومــع مطل
وزارة اإلعــام يف العــام ٢٠٠٢، كان مــن الضــروري االســتعانة بــاألخ 
محمــد كمستشــار للقطــاع، نظــراً خلبراتــه يف مجــاالت الضيافــة 
والفنــادق يف الكويــت. وســرعان مــا اكتشــفت فيــه أكثــر مــن مســاعد 
املبــادرة  مــن  عاليــة  بــروح  غيــور،  ومتابــع  صديــق  أنــه  وُمعــن، 

واملســؤولية والقيــم واللطائــف اإلنســانية. 

كان أمامنــا تأســيس القطــاع مــن الصفــر، فكانــت لــه ملســاته يف بنــاء 
هيــكل إداري وتنظيمــي، وتدريــب كــوادر متخصصــة مــن الشــباب 
الكويتــي وإقنــاع كبــار املســؤولن بجــدوى اســتنهاض الســياحة يف 
الكويــت والقيــام بحملــة عاقــات واســعة مــع جميــع املعنيــن يف 

الــوزارات واجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص.

وكان محمــد حاضــراً معنــا بإعــادة عضويــة الكويــت إلــى منظمــة 
للســياحة  األول  املنتــدى  وتنظيــم  اطــاق  ويف  العامليــة،  الســياحة 
والتنميــة يف ٢٠٠3 مبشــاركة مســؤولي الســياحة يف دول مجلــس 
مجلــس  رئيــس  ســمو  برعايــة  العربيــة،  اخلليــج  لــدول  التعــاون 
الشــيخ  الراحــل  البــاد  أميــر  الســمو  صاحــب  آنــذاك،  الــوزراء 
ــا »لاســتراتيجية  ــم جــاء إجنازن ــاح. ث ــر الصب ــاح األحمــد اجلاب صب
الوطنيــة للســياحية« يف عــام ٢٠٠5 بالتعــاون مــع املنظمــات العامليــة 

عامليــن.  وخبــراء  املتخصصــة 

بعــد قطــاع الســياحة يف وزارة اإلعــام، اســتمر التعــاون مــع األخ 
محمــد يف القطــاع اخلــاص، حيــث أثبــت أيضــاً أنــه أكثر من مستشــار 
ــدرز جــروب«  ــا يف شــركتنا »لي ــح الشــريك مــع فريقن ومعــن، فأصب
التــي شــكلت اليــوم مجمعــاً مــن اخلبــرات يف الضيافــة والســياحة 
واألبحــاث  والتســويق  والتدريــب  واملعــارض  املؤمتــرات  وتنظيــم 
ــاون والنجــاح.  ــار والتع ــاء واإليث ــة والوف ــك يف الثق والدراســات وكذل

ــر. ــغ صــور الشــكر والتقدي ــي أخ محمــد أبل ــك من ل

أكثر من مستشار 
وصديق

More Than an Advisor and 
Friend

نبيلة مبارك العنجري
الوكيل املساعد لقطاع السياحة 
)٢٠٠6-٢٠٠٢(
املدير العام لشركة ليدرز جروب
 لاستشارات والتطوير

I first met Mohamed Najia twenty years ago when working 
together in the “Hala February” festival in 1999. This first 
cooperation was definitely not the last.

Upon my appointment in 2002 as Assistant Undersecretary 
for the Kuwait Tourism Sector – Ministry of Information, it was 
necessary to seek consultancy from Mohamed, given his vast 
experience in tourism and hospitality in Kuwait. I soon found 
him to be more than just an Advisor, he is also a dedicated 
friend and a work partner who initiates, is responsible, holds 
strong, values and is kind-hearted.

We had to build the entire sector from scratch, and 
thus Mohamed had an important role in forming a new 
management and organizational structure, providing 
Kuwaiti youth specialized in hospitality with proper training, 
and reporting to Kuwaiti officials about the need to revive 
the tourism sector in Kuwait. For this purpose, Mohamed 
conducted a large-scale public relations campaign with all 
relevant entities from both the public and private sectors. 

Mohamed also played a role in reinstating Kuwait as a member 
of the World Tourism Organization, as well as in launching and 
organizing the first Tourism & Development Forum in 2003, 
attended by tourism officials from GCC countries. The Forum 
was held under the patronage of the then Prime Minister H.H. 
the late Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. In 
addition, one of our greatest accomplishments in this regard 
was developing the “Kuwait National Tourism Masterplan” in 
2005, completed in cooperation with many specialized world 
professionals and organizations.

My cooperation with Mohamed extended further to the private 
sector as well, where Mohamed proved to be more than just 
a friend and a colleague; he became our partner in “Leaders 
Group” which is now a group of world-class professionals in 
hospitality and tourism, with eminent expertise in organizing 
conferences, fairs, training, marketing, studies and 
researches. To Mohamed, I extend my sincere gratitude and 
appreciation for his loyalty, trust, cooperation and success. 
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يف ٢8 نوفمبر ٢٠19 ويف مبادرة أولى من نوعها، كرمت
»جمعيــة الصداقــة الكويتيــة اإلنســانية« يف حفــل حاشــد وحافــل يف 
فنــدق الشــيراتون-الكويت، عشــر شــخصيات »كان لهــا أثــر يف تاريــخ 

الكويــت، وقــد عملــت بإخــاص، ممــن 
جتــاوزت إقامتهــم يف الكويــت 5٠ عامــاً 
متواصلــة«. وقــد كان لــي شــرف أن أكــون 
مــن بــن هــؤالء املكرمــن خاصــة وأنهــم 
شــملتها  التــي  األولــى  الدفعــة  شــكلوا 

هــذه املبــادرة املؤثــرة. 

لتســليط  مناســبة  احلفــل  كان  لقــد 
الضــوء علــى أهــداف اجلمعيــة احلديثــة 
النشــأة. وقــد أثــار لــدي هــذا التكــرمي 
الكثيــر مــن املشــاعر واألفــكار اإليجابيــة 
وكــرس مفاهيــم أصيلــة للكويــت وشــعبها 
وقيادتهــا وثقافتهــا وانفتاحهــا، املتمثــل 
بإتاحــة فــرص لكثيريــن مــن الوافديــن-

املقيمــن. كمــا  كان مناســبة الســتحضار 
كويتيــن  أخــوة  مــن  كثيــرة  أســماء 
وكويتيــات كــرام، ممــن كان لهــم فضــل 
التــي  املناســبة  البيئــة  توفيــر  كبيــر يف 
ــه يف  ــى إجنــاز مــا قمــت ب ســاعدتني عل
قطــاع الضيافــة والفنــادق يف الكويــت.

وقــد عّوضــت أجــواء التكــرمي مقــداراً كبيــراً مــن ألــم الغربــة عــن 
الوطــن كل هــذا العمــر، ومســحت عنــا بعضــاً مــن تعــب الســنن  
اخلمســن التــي قضيناهــا يف العمــل واالجتهــاد واملثابــرة، نســاهم 
يف بنــاء العديــد مــن مشــاريع وصــروح تركــت وال تــزال بصماتهــا يف 
العديــد مــن جوانــب احليــاة الكرميــة يف الكويــت املضيافــة األصيلــة 

التــي تســتحق كل الشــكر وعظيــم الوفــاء والتقديــر. 

 Kuwait, Genuineness andالكويت واألصالة والتكريم
Recognitions

On November 8, 2019, the
“Kuwait Humanitarian and Friendship Society” and 
in a first-of-its-kind initiative, held a gala dinner at the 
Sheraton Hotel – Kuwait. Honor 10 
distinguished personalities who 
have resided in Kuwait for 50 years 
and served the country in every 
possible way. I was among those 
10 personalities, and we were the 
first group to be awarded with this 
honorable and beautiful initiative.

I was overwhelmed by the 
honoring ceremony which 
reflected much of Kuwait, its 
culture, society, leadership and 
openness – especially in providing 
opportunities for residents like 
me to work in Kuwait. It was also 
an occasion to recall several great 
Kuwaiti names that made all 
this possible, whether through 
providing me with their full support 
or with the proper work environment 
to be able to accomplish what I did 
in the Hospitality sector in Kuwait.

I must say that this honoring ceremony eased the pain of 
being far from my home country for so many years, and 
eased 50 years of hard work, perseverance and contributions  
in many projects and landmarks that have left permanent 
marks. For all that, Kuwait deserves our gratitude, loyalty 
and appreciation. 
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The late Mubarak Abdulaziz Al Hassawi

املرحوم/ مبارك عبد العزيز احلساوي

The late Abdulamir Mohammed Rafie Marafie

املرحوم/ عبد األمير محمد رفيع معريف
The late Khaled Abdullatif Al Shaya

املرحوم/ خالد عبد اللطيف الشايع

The late Jassim Mohammed Al Marzouk

املرحوم/ جاسم محمد املرزوق

يف اخلتــام ال بــد مــن كلمــة وفــاء وتقديــر وعرفــان لدولــة الكويــت 
ملــا قدمتــه لــي مــن فــرص تنميــة وتطويــر قطــاع الضيافــة والفنــادق 
عامــة، وحيــث قضيــت معظــم حياتــي املهنيــة، فأصبحــت الكويــت 
بالنســبة لــي أكثــر بكثيــر مــن بلــد إقامــة وعمــل، فقــد أعطتنــي الكثيــر 
مــن العلــم والعمــل واإلســتقرار، وســاعدتني يف اكتشــاف قدراتــي 

ومعرفــة ذاتــي.

وأخيــراً ال آخــراً كلمــة وفــاء وتقديــر لشــخصيات كان لهــا دور يف 
حياتــي املهنيــة وخاصــة الســيدات والســادة:

In conclusion, I extend my deepest gratitude to the 
State of Kuwait for the opportunities it presented to the 
hospitality and tourism sector in which I have spent most 
of my career. Kuwait is to me more than just the country 
where I live and work. It helped me discover myself and my 
abilities and provided me with wonderful and unforgettable 
opportunities.

Last but not least, a word of appreciation to several esteemed 
people who had a key role in my career path, among those 
are the following:

Tribute and Gratitude كلــمـــة وفـــــاء وتــــــقــــــديــــــــر



– 25 –

Nouhad Dammous

نهاد دموس
Faisal Yousef Al Mannaei

 فيصل يوسف املناعي

Joumana Dammous-Salame

جومانا دموس-سامة
Dr. Ghassan Aidi

 د. غسان العائدي

Khaled K. Al Mashaan

خالد خضير املشعان
Ibrahim Mohammed Al Ghanim

إبراهيم محمد الغامن

Nabila Mubarak Al Anjari

نبيلة مبارك العنجري

Abdulilah Mohammed
Rafie Marafie

عبد اإلله محمد رفيع معريف

Saud Abdulaziz Al Beshara

سعود عبد العزيز البشارة
Jawad Ahmed Boukhamseen

جواد أحمد بوخمسن
Faisal Abdullatif Al Nusif

فيصل عبد اللطيف النصف

Ghazi Fahed Alnafisi Ali Al Ghanim Al Jabr

غازي فهد النفيسي علي الغامن اجلبر
Fouad Abdulmohsen Al Matrook

فؤاد عبد احملسن املتروك



– 26 –

ــر  ــي قّدمــن الكثي ــاث اللوات ــي الث ــي وبنات ــر موصــول لزوجت والتقدي
ــات ملســاعدتي يف مســيرتي. ــن التضحي م

My appreciation also goes to my wife and three daughters 
who have made many sacrifices to support me in my career.

With my wife Salwa and my daughters Lama, Rasha and Ruba مع زوجتي سلوى وبناتي ملى ورشا وربى

Families are the compass that guides us. They are 
the inspiration to reach great heights, and our 
comfort when we occasionally falter.
– Brad Henry

Mohamed & Salwa Najia - Omar, Lama, Sariya, Ziad & Miral Asad -
Abdallah, Rasha & Sirine Al Omar - Hilal, Ruba, Rayan & Nayla Dimashkieh

محمد وسلوى ناجيا - عمر وملى وساريه وزياد وميرال اسعد -
عبداهلل ورشا وسيرين العمر -  هال وربى وريان ونايله دمشقيه
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Al Qabas Newspaper - Kuwait December 29, 2019
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Achievements

• Hospitality & Tourism Advisor 

• Hospitality Arbitrator
 Arbitration Center, Bahrain

• Member of Board of Directors
 International Hotel & Restaurant Association

• Member of Board of Directors 
 in International & Regional Hospitality Companies

• Fellow Hotel Catering International 
 Management Association (FHCIMA)

• Member of the American, Canadian, 
 French & Lebanese Business Councils - Kuwait

• Bailli Délégué “Chaîne des Rôtisseurs” Kuwait Chapter

Awards and Recognitions

• Medal of Merit 
 “Académie Française de Cuisine”

• Medal of Merit 
 “Hospitality Services EST. HORECA”

• Achievement Award 
 “International Hotel & Restaurant Association”

• Recognition Award 
 “Kuwait Humanitarian & Friendship Society”

• Certificate of Appreciation 
 “World Tourism Organization”

Lifetime Achievementsإنجازات العـــــمــــــر

اإلجنازات

مستشار فندقي وسياحي  •

محّكم معتمد للضيافة  •
مركز التحكيم - البحرين  

عضو مجلس اإلدارة  •
اإلحتاد العاملي للفنادق واملطاعم  

عضو مجلس اإلدارة   •
يف شركات فندقية عاملية وإقليمية  

زميل االحتاد العاملي إلدارة   •
الفنادق والضيافة  

عضو يف مجلس األعمال األميركي والكندي  •
والفرنسي واللبناني يف الكويت  

رئيس »جمعية ذواقي الطعام العاملية« فرع الكويت  •

شهادات التقدير

وسام اإلستحقاق   •
   »األكادميية الوطنية الفرنسية للطهي«

وسام االستحقاق   •
   »مؤسسة هوسبيتالتي سرفيسيس - هوريكا«

جائزة اإلجناز  •
»اإلحتاد العاملي للفنادق واملطاعم«  

شهادة شكر وتقدير وعرفان   •
»جمعية الصداقة الكويتية االنسانية«  

شهادة تقدير   •
»منظمة السياحة العاملية«   





Take your journey all the way. 
Don’t just do what you want to do. 
Do not pick and choose what you 
have the strength to deal with. 
Take all of it and do everything 
possible to change your life. 
– Therese Benedict





After my 40 years of experience in the hospitality and 
tourism sector, I have come to the conclusion that serving 
guests, visitors and tourists, whether in restaurants, hotels, 
resorts, airlines or travel facilities, is more than just a duty, 
and even more than material gains that are measured 
by numbers and return on investments. This is the mere 
difference and the true secret to success that many fail to 
grasp. 

إّن ُعصــارة مشــوار ٤٠ عامــاً قضيتهــا يف هــذا القطــاع تؤكــد أن 
خدمــة الضيــف والزائــر والســائح، ســواء يف املطاعــم أو الفنــادق أو 
املنتجعــات، أو علــى خطــوط الطيــران ويف منشــآت ومحطــات الســفر، 
مُيكــن ويجــب أن تكــون أكثــر مــن مجــرد واجــب، وأكثــر مــن حتقيــق 
كســب مــادي وعائــد علــى االســتثمار. وهــذه هــي أســرار النجــاح 

واإلضافــات احلقيقيــة التــي ال يتوفــق كثيــرون يف إلتقاطهــا. 

Mohamed Anis Najia
“محمد أنيس ناجيا

”
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