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  هیلتون تعّین أمیر لبابیدي مدیرًا عامًا لعملیات التطویر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 

 انضمام السید لبابیدي یأتي في فترة حافلة باالزدهار والنمو السریع وغیر المسبوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،
 مع تطلعات الشركة إلى تعزیز حضورها في الشرق األوسط بمقدار یتجاوز ثالثة أضعاف ودفع عجلة نموها في شمال أفریقیا

 
عالم في الرائدة العالمیة الشركة ’هیلتون ‘، أعلنت :2018 أكتوبر 31 فیرجینیا، ماكلین؛ المتحدة، العربیة اإلمارات                 دبي،
عامًا مدیرًا لبابیدي أمیر السید تعیین عن ،(HLT الرمز: (تحت المالیة لألوراق نیویورك بورصة لدى والمدرجة                  الضیافة
الشركة تبذلها التي الدؤوبة جهودها إطار في الخطوة هذه وتأتي أفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في التطویر                   لعملیات

  لتعزیز حضورها في المنطقة عبر طرح عالمات تجاریة جدیدة ودخول أسواق وبلدان جدیدة.
 
عددها والبالغ األوسط الشرق منطقة في فنادقها مستوى على أضعاف 3 بمقدار نمو تسجیل إلى ’هیلتون‘ توقعات                   تشیر
تمتعها جانب إلى وذلك المقبلة، الخمسة أو الثالثة األعوام خالل فندقًا 120 من أكثر إلى للوصول تخطط إذ فندقًا، 40                    

  بمكانة رائدة كمشّغل عالمي للفنادق في مصر، ناهیك عن نموها سریع الوتیرة في كل من المغرب ودول شمال أفریقیا.
 
أفریقیا: وشمال األوسط الشرق منطقة في التطویر قسم رئیس نائب خنیصر، كارلوس قال الموضوع، هذا حول تعلیق                   وفي
المتینة بالعالقات حافًال وسجًال طیبة سمعة یمتلك فهو ’هیلتون‘. شركة إلى لبابیدي أمیر السید بانضمام أرحب أن                   "یسعدني
واسعة مجموعة في العمل فرصة المهنیة مسیرته له أتاحت كما المنطقة. في مذهلة نتائج وتحقیق الناجحة الصفقات                   وإبرام
الجدوى ودراسات والمشغلین المالكین مشاریع بتطویر ُتعنى مناصب تسّلم ذلك في بما والسیاحیة، الفندقیة المشاریع                 من
واالستشارات األصول، وإدارة المالكة، الجهات وتمثیل والمشغلین، التشغیل عقود حول والمفاوضات             والتقییمات
قیمة إضافة سیمثل لبابیدي تعیین أن والشك المنطقة. في األصول وفئات والمنتجات الفنادق جمیع یخص فیما                  االستراتیجیة

 إلى فریق عمل الشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا".
 
منطقة في فندقًا 64 تدیر’هیلتون‘ جدیدة، تجاریة وعالمات منتجات طرح عبر المنطقة في ابتكاراتها مواصلة جانب وإلى                   
ضمن القطاع في الرائدة التجاریة للعالمات االستراتیجي التوظیف على الشركة تركز كما أفریقیا. وشمال األوسط                 الشرق

 األسواق الحالیة والناشئة.
 
أنها رغم والتي والدینامیكیة، والتمیز االبتكار من القدر بهذا تتمتع شركة إلى بانضمامي جدًا سعید "أنا لبابیدي: قال                     بدوره،
یومًا ’هیلتون‘ تفقد لم وفقها. وتعمل الواعدة الناشئة الشركات وأسلوب رؤیة تنتهج التزال ، عام 100 نحو یمتد بسجل                     تحفل
تجعلها رئیسیة میزة على بذلك لتحافظ الفاخرة، الضیافة مستویات أرقى توفیر في تمثل أساسي مبدأ على ثابرت فقد                    بوصلتها،
للتنمیة هائلة وفرص إمكانیات مع یترافق كبیرًا نموًا المنطقة وتشهد المتفوق. أدائها من وتعزز القطاع في مثیالتها عن                    مختلفة

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. وأتطلع شوقًا للتعاون مع هذا الفریق المتمیز واألفضل في المنطقة".
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في الشركة نمو قیادة في فاعل دور له كان حیث موڤنبیك‘ ومنتجعات ’فنادق من قادمًا ’هیلتون‘ إلى ینضم لبابیدي أن                       ّیذكر
إس‘ في ’إتش لدى مساعد مدیر منصب لبابیدي شغل ’موڤنبیك‘، إلى انضمامه أفریقیا. وقبل وشمال األوسط والشرق                  أوروبا
التي ذاتها الشركة أنها كما لها، مقرًا دبي من تتخذ والتي والتقییم الفنادق استشارات مجال في الرائدة العالمیة الشركة ،HVS                    

 تعاون معها لبابیدي سابقًا على مدى أربعة أعوام في لندن. 
  

على وحصل إنجلترا في الرسمي تعلیمه تلقى وقد وإنجلیزیة. عربیة أصول من ینحدر وهو البریطانیة الجنسیة لبابیدي                   ویحمل
الدولیة المصرفیة األعمال في الماجستیر شهادة لبابیدي یحمل كما ’سري‘. جامعة من الفنادق إدارة في بكالوریوس                  شهادة
التدریبیة، والبرامج العائلیة والشركات باألعمال الحافل سجله وبفضل لندن. في األعمال إلدارة األوروبیة الكلیة من                 والتمویل
باسم سابقًا المعروف الفندق في أمضاها التي الفترة ذلك شمل حیث األقسام، من العدید في واسعة تشغیلیة خبرة لبابیدي                     اكتسب

  ’كونراد لندن‘ في تشیلسي.
 
تطویر واستطاع المجمعات. وتأجیر اإلیجار عقود ومنها التشغیلیة، االتفاقیات نماذج مختلف حول خبرته لبابیدي أثرى                 كما
المناصب من عددًا تقّلد كما وأفریقیا. األوسط والشرق أوروبا منطقة في المصلحة وأصحاب المساهمین من قویة                  شبكة

  اإلداریة في أقسام تمویل العقارات والشركات لدى صنادیق الثروة السیادیة الواقع مقرها في أبوظبي.
  

الفریق مع التعاون له سیتیح مما خنیصر، أكده ما وفقًا دبي، في مكتبه من انطالقًا الجدید منصبه مهام لبابیدي                     وسیباشر
  االستثنائي في دبي والمناطق األخرى.

 انتهي --
 

  لمحةلمحة عنعن شركةشركة هیلتونهیلتون العالمیةالعالمیة
15 محفظتها وتضم الضیافة، عالم في الرائدة العالمیة الشركات إحدى (HLT الرمز تحت نیویورك بورصة في (المدرجة العالمیة هیلتون شركة                      تعتبر
وما بالوقت المشاركة وعقارات والمستأجرة االمتیاز حق والممنوحة المدارة الفنادق من فندقًا 5,500 من أكثر مجتمعًة تشّكل عالمیة فندقیة                     عالمة
حیث من األفضل الشركة تكون بأن المتمثلة رسالتها لتحقیق جهودها "هیلتون" ومنطقة، وكّرست دول 109 من أكثر في غرفة, ألف 895                      یقارب
أكثر استقبلت أنها كما 2018 لعام العمل أماكن أفضل قائمة ضمن متقدم مركز على حصولها في ذلك ویتجلى العالم في الفاخرة الضیافة خدمات                         توفیر
Hilton أونورز هیلتون العالم، مستوى على الممیز الوالء برنامج ویكّرم عام. 100 نحو یمتد الذي تاریخها عبر وزائرًا ضیفًا ملیار 3                       من
المفضلة هیلتون قنوات إحدى طریق عن مباشر بشكٍل بالحجز یقومون الذین العمالء من ضیف ملیون 82 حوالي الشركة تدیره والذي ®HHonors                     
عن المعلومات من للمزید متصلة. وغرف رقمي، مفتاح عبر إلیها والوصول غرفهم واختیار بعد عن الحجز إمكانیة منها فوریة مزایا على                       والحصول
إن ‘، و’ لینكد ، و’ تویتر ‘ ’فیسبوك ‘، مواقع على الشركة وحسابات ،newsroom.hilton.com اإللكتروني: الموقع زیارة یرجى                الشركة،

 و’ إنستاجرام ‘، و’ یوتیوب ‘. 
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