يسمح لنا “السفر بهدف” باالستفادة من بصمتنا ووزننا
العالميين مع تلبية الحاجة إلى حلول محلية

1.1مليار

(زيادة )4-7%
وصل عدد مرات وصول السياح في  2014الي 1.1
مليار وال يزال يرتفع ،مما يمثل فرصة هائلة للنمو
اعتبا ًرا من  31أكتوبر 2015
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العمل

العمل

157,000
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حوالي  01من  11شخص عالم ًيا يعملون في مجال
الفندقة.

تتكون شركتنا من  157ألفًا من أعضاء فريق هيلتون
العالمين في فنادق ( نمتلكها  ,نديرها  ,نشارك الوقت
أو نستأجرها ) ومواقع تجارية ويجمع بين كل هؤالء رؤية
مشتركة وهي نشر نور ودفئ الضيافة على وجه األرض.

تقدم أكثر من  2500محتوى تعليمي من خالل
جامعة هيلتون العالمية.

العمل

العمل

العمل

شاب

فعالية

منذ  2014وصلنا إلى أكثر من  400ألف شاب من
خالل برامج التدريب ،واإلدماج المهني ،والتدريب على
المهارات الحياتية.

ُعقد أكثر من  750مشروع تطوعي وفعالية خالل
:Careers@HiltonLive 2015الشباب في شهر
الضيافة.

تم توظيف أكثر من  7300محارب قديم وزوج/زوجة
للعمل في فنادقنا الحاملة لحقوق االمتياز التي نمتلكها
ونديرها ونشغّلها بشكل مستقل في مجموعة هيلتون
منذ .2013

عالم ًيا

العمل

العمل
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أعضاء فريق هيلتون

750+ 400,000

9%
تساهم السياحة بنسبة  9%في الناتج المحلي
العالمي.

العمل

دورة تدريبية

7,300

محاربين قدماء وأزواج

213,000

100%
الدرجة

في  ،2015شاركت فنادق من  92دولة في أكثر
من  4100مشروع مجتمعي ،مما أدى إلى أكثر من
 213ألف ساعة من العمل التطوعي.

أحرزنا مائة بالمائة على مؤشر مساواة الشركات
الخاص بحملة حقوق اإلنسان في الواليات
المتحدة في .2015

العمل

العمل
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58,000
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39

قمنا بتدريب أكثر من  58ألفًا من أعضاء فريق
هيلتون في مجال األخالقيات وحقوق اإلنسان
واإلتجار باألطفال.

أكملوا تقيي ًما شام ًال لحقوق اإلنسان على مستوى
عملياتنا وسلسلة التوريد لدينا لوضع خطة عمل
ذات أولوية.

تم تنفيذ برنامج تبادل الحرية العالمي في شراكة مع
منظمة  ،Vital Voicesلدعم  76قيادة نسائية من
 39دولة من خالل التدريب المحلي وبرامج المناصرة
ودعم الناجين.

عالم ًيا

العمل

العمل

أعضاء فريق هيلتون

50%
تقل الموارد الطبيعية بشكل أسرع بنسبة 50%
من المعدل الذي تعوض به األرض هذه الموارد.

العمل

27.6%

تقليل

قللنا المخلفات بنسبة  27.6%منذ .2009

فندق

دولة

14.5%

14.1%

قللنا استهالكنا للطاقة بنسبة  14.5%منذ .2009

قللنا استهالكنا للمياه بنسبة  14.1%منذ .2009

العمل

العمل

تقليل

تقليل

20.9%

4,500

قللنا إنتاج الكربون بنسبة  20.9%منذ .2009

أول شركة فنادق عالمية تحصل على شهادة ISO
 50001للطاقة ،وشهادة  ISO 14001للبيئة و9001
إلدارة الجودة على مستوى مجموعة فنادقنا بأكملها.

تقليل

فندق معتمد

