
 

 
 

 عالم المزادات في ضمن فئة جديدة
 

 «أسبوع باريس للموضة»خالل  «الحقائب واإلكسسوارات مزاد» نظمت «كريستيز»
 

 
، مصنوعة من جلد تمساح باهتماليا، لون أبيض يه 25حقيبة بيركين 

 النيل وقطع بالديوم
 2014هيرميز، 

 يورو 50000 – 40000القيمة التقديرية: 
 

محدودة االصدار، مزيج من جلد الفيل الرمادي، وجلد  35 حقيبة يد بيركين
 التمساح البني الداكن، وجلد النعام والسحالي، مع قطع من بيرمابراس

 2013هيرميس 
 يورو 45000 – 35000القيمة التقديرية: 

 
 

جديدة من طالقها لفئة إعن اليوم أعلنت دار كريستيز للمزادات العالمية  :2015فبراير  10، باريس، فرنسا
 9الجديد يوم  "كسسواراتائب واإل حقالمزاد ". وسيقام الفاخرة واإلكسسواراتللحقائب  2015لسنة  المزادات

ن حقائب اليد م مجموعة متنوعة الشهير، وسيتضمن للموضةس أسبوع باريفعاليات مارس القادم خالل 
بيركين، وكيلي، وبواليد، تضم حقائب  هيرميس الرائدةفرنسية ال ةماركالكسسوارات من االستثنائية واإل

من المنتجات  النادرة جدًا، ستقدم كريستيز مجموعةالفريدة و  باإلضافة إلى هذه الحقائب وكونستانس وغيرها.
وغيرها. لويس فيتون ، وجوسي، وشانيل، وفينيتا، وبوتيغالعالمات تجارية عالمية مثل  الجلدية الفخمة

 سترليني.إمليون جنيه  1,5و 1,2اد بين ويتوقع أن تصل مبيعات هذا المز 
 



 

وقال مات روبينجر، المدير العالمي لقطاع حقائب اليد واإلكسسوارات لدى دار كريستيز: "يشكل تنظيم هذا 
أهمية بالغة بالنسبة لنا لما تحظى به العاصمة الفرنسية من اهتمام عالمي في عالم المزاد في باريس 

وشانيل، ألسماء العالمية المشاركة في المزاد مثل هيرميس، لعديد من االرئيسية ل روجود المقا. وشكل الموضة
 ".ولويس فيتون، وغيرها في باريس عنصرًا هامًا في قرارنا الختيار العاصمة الفرنسية إلقامة هذا المزاد

 
 ظهرًا. 1الساعة  – 2015مارس  9االثنين يوم  :لمزادا 
  :مساًء ويوم  6صباحًا حتى  10مارس من الساعة  7حتى السبت مارس  3من يوم الثالثاء المعرض

 ظهرًا. 12صباحًا حتى  9االثنين من 
  :باريس. 75008، أفينيو ماتينيون، 9مقر كريستيز، المكان 
 

 -انتهى -
 

 Christie’s« كريستيز»عن 
حصدت مزاداتها العلنية والخاصة حول  2011هي االسم الرائد عالميًا في تنظيم المزادات العلنية لألعمال الفنية، وفي عام « كريستيز»دار 

بأنها االسم العريق والموثوق الذي َيْعَهُد إليه « كريستيز»وتنفرد  مليار دوالر أمريكي. 5.7مليون جنيه أسترليني/ 3.6العالم ما مجموعه 
في هذا  كباُر المقتنين المخضرمين حول العالم بمقتنياتهم من األعمال الفنية النفسية، مثلما تنفرد بخدمة ال مثيل، مقرونة بخبرتها المعمَّقة

منذئٍذ أخذت بزمام المبادرة في تنظيم أهّم وأعظم المزادات العلنية على يِد جيمس كريستي، و  1766عام « كريستيز»المضمار. تأسَّست 
مزادًا سنويًا على امتداد  450أكثر من « كريستيز»في العالم، على مدار القرون، والتي تضمَّنت أشهر األعمال الفنية الفذة والخالدة. وتنظِّم 

جوهرات والّصور والمقتنيات والنبيذ المعّتق وغيرها الكثير. وتتراوح أسعار أكثر من ثمانين فئة، بما في ذلك الفنون الجميلة والخزفية والم
منذ قرون « كريستيز»دوالر أمريكي وأكثر من مئة مليون دوالر. كما يقترن اسم  200بين « كريستيز»المعروضات المشاركة بمزادات 

سّيما ما يتصل باألعمال الفنية لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بتنظيم أهّم المزادات الخاصة في العالم لنخبة من العمالء المرموقين، ال
ضافة واألعمال الفنية المعاصرة واالنطباعية والحديثة، وأعمال الفنانين األوروبيين من القرن الرابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشر، باإل

 808.6مليون جنيه أسترليني/ 502ما مجموعه « كريستيز»ا حصدت المزادات الخاصة التي نظمته 2011إلى المجوهرات. وفي عام 
 بالمئة مقارنة بما حققته في السنة السابقة. 44مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها 

 
صاالت الستضافة  10دولة، كما تملك  32مكتبًا في  53حضورها حول العالم على مدار األعوام، وهي تملك اليوَم « كريستيز»وطَّدت 
السبَّاقة عالميًا « كريستيز»ا حول العالم في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميالن وأمستردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ. وكانت مزاداته

اتت عندما وسَّعت نطاق مبادراتها مؤخرًا في األسواق الناشئة والجديدة، مثل روسيا والصين والهند ودولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث ب
 زاداٍت ومعارَض دورية ناجحة في بكين ومومباي ودبي.تنظِّم م

 
ضافية * التقديرات ال تشمل النسبة اإلضافية التي يتحمَّلها من يرسو عليه المزاد. أرقام المبيعات هي أسعار البيع مضافًا إليها النسبة اإل

 تمويل وما في حكم ذلك.التي يتحّملها الطرف الذي يرسو عليه المزاد، بينما ال تتضّمن التكلفة ورسوم ال



 

 
 للمزيد من المعلومات:

 ابراهيم أسران
 مجموعة بورتسميث للعالقات العامة

+971559940513 
Ibrahim.asran@theportsmouthgroup.com 

 
 

 www.christies.comالمزيد على : 
 قع التواصل االجتماعي:تابعوا كريستيز على موا
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