
أفضل 10 مجموعات فنادق ف العالم

تقدم العديد من الفنادق من مختلف األنواع والجودة خدماتها ف جميع أنحاء العالم.
بعضهم مستقل. العديد منها تشل مجموعات أو سالسل فنادق. ما ه مجموعات
الفنادق الت تحتوي عل أكبر عدد من الغرف؟ تعرف عل أكبر 10 سالسل فنادق وفقًا
Axel و Tourism Review مقدم لم من .MKG Hospitality لبيانات 2021 من
Hernborg من موقعtripplo.

(Marriott International) ماريوت الدولية / 1

أكبر سلسلة «Marriott International» مع أكثر من 7500 فندق وأكثر من 14000 غرفة ف عام 2021 ، تعد ماريوت الدولية
.٪فنادق ف العالم. بين عام 2020 و 2021 ، زاد عدد الغرف من 1،358،400 إل 1،400،289 وهو ما يمثل نموا بنسبة 3.1

(Jin Jiang) جين جيانغ / 2

(Jin Jiang) مع وجود فنادق أكثر من ماريوت الدولية ، ولن مع عدد أقل من الغرف ، تعد جين جيانغ
بتشغيل أكثر من Jin Jiang 10000 ثان أكبر سلسلة فنادق ف العالم من ناحية الغرف. ف عام 2021 ، قامت الشركة الصينية
فندق مع ما يقرب من 1100000 غرفة. كان النمو 6.7٪ مقارنة بالعام الماض.

(Hilton Hotels) فنادق هيلتون / 3

ه ثالث أكبر سلسلة فنادق ف العالم. تمت إضافة أكثر من 600 فندق إل محفظتها بين عام (Hilton Hotels) فنادق هيلتون
2020 و 2021. وال يزال نمو هذه المجموعة قوياً بشل رئيس ف الواليات المتحدة ، موطن هيلتون. ف عام 2021 ، قامت
فنادق هيلتون بتشغيل 1،010،257 غرفة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.9٪ عن العام الماض.

(IHG) مجموعة فنادق إنتركونتيننتال / 4

لسنوات عديدة أكبر سلسلة فنادق ف العالم ، واليوم تحتل المجموعة المرتبة الرابعة ف جميع أنحاء العالم. شل IHG كانت
.النمو فقط 0.3 ٪ بين عام 2020 و 2021. تضم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال ما يقرب من 6000 فندق و 886،036 غرفة

(Wyndham Hotel Group) مجموعة فنادق ويندهام / 5

تعد مجموعة فنادق ويندهام خامس أكبر مجموعة ف العالم. شهدت سلسلة الفنادق األمريية هذه انخفاضا بنسبة 4.2٪ من ناحية
الغرف ، مما يجعلها سلسلة الفنادق الغربية الوحيدة ف العشرة األوائل الت تحتوي عل عدد أقل من الغرف مقارنة بالعام
.الماض. ف عام 2021 ، تمتلك مجموعة فنادق ويندهام 8،941 فندقًا بها 795،909 غرفة
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(Accor Group)مجموعة أكور / 6

تضم سلسلة الفنادق الفرنسية هذه أكثر من 5000 فندق ف جميع أنحاء العالم. يزيد عدد غرف مجموعة أكور عن 750،000 غرفة
، مع نمو سنوي بنسبة 3.1٪ ف الغرف. ظل النمو ثابتًا لسنوات عديدة ، عل سبيل المثال ، حققت مجموعة أكور أيضا نموا
.بنسبة 3٪ تقريبا بين عام 2019 و 2020

(Huazhu) هواتشو / 7

هواتشو ه مجموعة فنادق صينية أخرى بها عدد كبير من الفنادق والغرف. تدير السلسلة ما يقرب من 7000 فندق ولديها
.٪607137 غرفة. كان النمو مقارنة بعام 2020 مرتفعا للغاية ، وبين عام 2020 و 2021 ، شل نمو عرض الغرف 23.2

(Choice Hotels) فنادق االختيار / 8

بعد تسجيل نمو عالم ف المعروض من الغرف بنسبة 1.2٪ ، لم تتغير شركة االمتياز األمريية فنادق االختيار من المركز الثامن
عدد غرف يبلغ 597977 غرفة. تعمل فنادق االختيار ف عام 2021 ، تمتلك سلسلة الفنادق 7147 فندقًا بإجمال التصنيف. ف ف
.أكثر من 40 دولة ف جميع أنحاء العالم

9 / OYO

OYO انخفض المعروض من الغرف بنسبة 54.3٪ منذ العام .ثير من المتاعب العام الماضسلسلة فنادق هندية تعرضت لل ه
الماض. واجهت الشركة بعض المشاكل البيرة حقًا ف الصين وأوروبا والت تسببت ف هذه الخسارة الفادحة ف المعروض
سبعة مناصب وه اآلن متراجعة ف المركز 9. ال OYO من الغرف. بالمقارنة مع أعل 10 سالسل فنادق لعام 2020 ، فقدت
.تدير أكثر من 20000 فندق مع 449000 غرفة OYO تزال

BTH فنادق / 10

ه ثالث سلسلة فنادق صينية ف قائمة العشرة األوائل. حققت هذه السلسلة ، تماما مثل جين جيانغ و هواتشو ، نموا BTH فنادق
.مرتفعا مقارنة بعام 2020. نما المعروض من الغرف بنسبة 6.6٪ بين عام 2020 و 2021
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