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  2016عام ة لالعالمی ةاألفریقی ونعن سوق الفن تقریر

  
ریقي الحدیث والمعاصر للفن األف ةكان أداء السوق العالمی): "ایتوس وایر"/بزنیس وایر( - باریس ونیویورك

سوق الفنون  في یسودكئیب  جوّ ظّل ئة في االمفي  72حیث بلغ معّدل المبیعات  2016عام قویًا في 
  . تبیّن أن هذا القطاع یشّكل استثناءً . قتصادات األفریقیةوتباطؤ عجلة اال ةالدولی

  
في الدول الغربیة كما في المبادرات  ال سیماتراوحت قیمة االستثمارات الكبیرة المباشرة وغیر المباشرة، هذا و 

كي في األعوام الخمسة ریملیون دوالر أم 400كي وریملیون دوالر أم 300بین الهیكلیة الجدیدة في أفریقیا، 
  . الماضیة

  
في  55بنسبة وبمبلغ إجمالي للمبیعات ، في المائة 76بلغت مبیعات  بنسبةتصّدر الفّن الحدیث السوق و 

  .كيریدوالر أم ملیون 23.3 متهحیث بلغت قی، المائة
  
من ، في المائة 200بنسبة  أمریكي التي تجاوزت العتبة الرمزیة بقیمة ملیون دوالر المزایداتارتفعت و 

  . للفن المعاصر في المائة 50للفن الحدیث و في المائة 50 ضمنها
  
من حیث الرائدة المزادات  دار ،هاًا لمقرّ  في جنوب أفریقیا جوهانسبرغالتي تتخذ من ، "آند كوشتراوس "تعّد و 

  . في المائة 57 أسهمهانسبة و  في المائة 31مجموع األعمال المباعة التي تبلغ قیمتها 
  
 19.6من القیمة اإلجمالیة، منتجةً  في المائة 46.1المزادات القائمة في القارة األفریقیة  دورنسبة تبلغ و 

  . المائةفي  93.2 بنسبة كي وأسهماً ریأمدوالر  ملیون
  

ت كما في دراستنا الذین نظموا  المشغلینعدد نظرًا ل، 2016عام هم في السوق في األ المكانةلندن  احتّل
 وعدد األسهم )في المائة من المجموع 2.9( ، وعدد األسهم المقترحة)في المائة من المجموع 40( المبیعات
المعارض المؤسسیة فضالً عن  )ملیون دوالر أمریكي في السنة 11.9في المائة و 28.1( المباعة

  . والتجاریة
  

  توسیع قاعدة المشترین في كافة الفئات



  
ث من حی في المائة 58، ممثلةً ةعالیال التقدیرات بشكل تجاوزفي ما یخص الفن المعاصر، بیعت األعمال 

من ناحیة  أمریكي دوالر ملیون 5.7بین تقدیراتها أو  في المائة 37.9وكي، ریدوالر أم ملیون 8القیمة، أو 
  . العدد اإلجمالي للمبیعات في هذه الفئة

  
سوقیة لن حصة السوق للسنة الثانیة على التوالي ویشكّ  ههذفي  اضطالعها بدور قیاديالفنانات  تواصل

 66.5وتبلغ قیمتها من أسهم البیع األعلى كلفةً في كافة الفئات  في المائة 60لن نسبة یشكّ فهّن . مهمة جداً 
  . هذا التصنیف نفسهبالنسبة ل في المائة

  
  http://bit.ly/2E2B8RA: الرابط اإللكتروني التاليعبر  مجاناً  التقریربإمكانكم تحمیل 

  
  الیوم ةاألفریقی ونسوق الفنن لمحة ع

 .الفنیة القطاعات في بشكل مفصل والتعلیم لیلاوالتح البحوث "إیه إیه إم تي" توفر
  

  العالمیة ةاألفریقی ونسوق الفنلمحة عن تقریر 
 ةوالمعاصر  ةالحدیث ةاألفریقی ونالفن سوق في ورائدة فریدةشاملة  أداة ةاألفریقی ونتقریر سوق الفنیعّد 

 .اومنظومته
 

عبر الرابط  businesswire.com یمكنكم االطالع على النسخة األصلیة من هذا البیان الصحفي على موقع
 /http://www.businesswire.com/news/home/20180104005918/en: التالي اإللكتروني

 

ا الترجمة فقد قِدمْت للمساعدة فقط، . إّن نّص اللغة األصلیة لهذا البیان هو النسخة الرسمیة المعتمدة أمّ
ل النسخة الوحیدة    .التأثیر القانوني ذاتویجب الرجوع لنّص اللغة األصلیة الذي یمّث

  "ایتوس وایر": المصدر

  لالتصال
  سوق الفنون األفریقیة

  العالم/أوروبا
  جان فیلیب أكا

  +33698025383: هاتف
  contact@africartmarket.today  :البرید اإللكتروني



  
   


