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»القلعة« تفوز بجائزة مجلة جلوبال انفستور

استبيان حول عادات استخدام موقع التويتر بالمنطقة:
90% من المستخدمين اكتشفوا منتجًا أو خدمة جديدة 

أظهر اس����تبيان عن مس����تخدمي التويتر أن املنصة 
االجتماعية للتدوين القصير ال تقوم فقط بجذب اهتمام 
مس����تخدمني جدد في الشرق األوسط وش����مال إفريقيا 
ولكنها أيضا ب����دأت بالتأثير على الطريقة التي يتم بها 

فهم العالمات التجارية. 
حيث بني اس����تبيان يحمل عنوان استخدام التويتر 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعادات املستخدم مت 
نشره من قبل سبوت أون للعالقات العامة، أن 90% من 
املستخدمني في املنطقة يقولون إنها اكتشفوا منتجا أو 
خدمة جديدة عبر موقع التويتر وان ما يزيد على 60% قد 
تغيرت رؤيتهم الحدى العالمات التجارية من خالل موقع 
تويتر. وقال املدير العام لش����ركة سبوت أون للعالقات 
العامة كارينغتون مالني: »إن النمو السريع للتويتر الذي 
يصاحبه املستوى املرتفع من الفعاليات بني املستخدمني 
في املنطقة قد جعل الشركات الرئيسية إقليميا تستعد 
وتبدأ مبالحظة أثر املوقع. نأمل في أن مينح هذا االستبيان 
السكاني للتويتر ولعادات املستخدمني في الشرق األوسط 
وشمال افريقيا املسوقني قاعدة يستطيعون من خاللها 

اكتشاف الفرص التي يفتحها أمامهم موقع التويتر«.
هذا وقد أدلى 70% من املستخدمني الذين مت استبيانهم 
بأنهم كونوا فهما إيجابيا إلحدى العالمات التجارية من 
خالل تفاعلهم م����ع آخرين على التويتر، بينما كان عند 
50% من املستخدمني باملقابل نظرة سلبيا لعالمة جتارية 
ما. تعمل مجموعة صغيرة ولكنها ذات نفوذ من أصحاب 
القرار والعديد من مستخدمي التويتر في الشرق األوسط 
بشكل مباشر في قطاعات اإلعالن والتسويق والعالقات 
العامة واإلعالم وتبلغ نس����بتهم 35% من املشاركني في 
االس����تبيان. أما 59% من املش����اركني في االستبيان فقد 
بينوا أنهم تفاعلوا بشكل متكرر مع الصحافيني، و%76 
قد تفاعلوا بشكل متكرر مع أصحاب املدونات، وما يزيد 

على 65% كان لهم مساهمات في مدونات بأنفسهم. 
وأضاف مالني قائال: »من اجلدير باملالحظة أن 61% من 
أولئك الذين شملهم االستبيان قد بينوا أن آراءهم حول 
عالمة جتارية أو شركة ما قد تأثرت من خالل التويتر. 
كون التويتر يؤثر ببساطة على إدراكنا للعالمة التجارية 
في املنطقة هو أمر مثي����ر لالهتمام بحد ذاته. ولكن من 
خالل مالحظة أن 60% من مستخدمي موقع التويتر في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا هم من أصحاب املدونات 

و90% من املستخدمني الذين مت استبيانهم يستخدمون 
موقع فيس بوك Facebook أيض����ا وان هناك عددا هاما 
وآخذا باالزدياد من الصحافيني الذي ينضمون للتويتر، 
فمن الواضح إذن أن التويتر هو ذو قدرة فائقة من ناحية 
التأثير على اآلخرين«. وبني أكثر من 85% من مستخدمي 
التويتر الذين شملهم االستبيان أنهم قد استخدموا اخلدمة 
للبحث عن أخبار أو للبقاء على اطالع على آخر املستجدات، 
بينما استخدم 55% اخلدمة بشكل فعال للبحث عن آراء 
ومعلومات جديدة. وباالعتماد على سمعة موقع التويتر 
كونه وسيطا فعاال »لزيارة روابط أخرى« قام 90% من 
املس����تخدمني بفتح موقع أو مدونة لكي يقرأوا قصة أو 
مقالة عبر التويتر، وقام ما نس����بته 38% من األشخاص 
الذين شملهم االستبيان بتوليف محطاتهم على برنامج 

تلفزيوني كانوا قد سمعوا به عن طريق التويتر. 
أضف إلى ذلك أن ما يزيد على 75% من مس����تخدمي 
التويتر في الشرق األوسط وشمال افريقيا هم من املشاركني 
أيضا في ش����بكة اإلعالم االجتماعي املهنية )لينكد إن( 
بينما يستخدم 91% أيضا موقع الفيس بوك. الشيء املثير 
لالهتمام هنا رمبا هو أن 48% من هؤالء الذين يستخدمون 
موقع فيس بوك هم يستخدمون أيضا موقع تويتر بشكل 
أكبر. ولتبيان الدرجة الكبيرة من االرتباط مع اخلدمة، بني 
ما يزيد على 70% من األشخاص الذين شملهم االستبيان 
أنهم استخدموا التويتر في كل يوم من أيام األسبوع وبني 
96% منهم أنهم سيستخدمون التويتر بنفس عدد املرات 

إن لم يكن أكثر من ذلك في املستقبل. 
كما قال مالني: »إن نس����بة كبيرة من مجتمع التويتر 
احلالي في الشرق األوسط وشمال افريقيا هم من مستخدمي 
قوة اإلع����الم االجتماعي، والذي يتواف����ق مع الرأي بأن 
تويتر هو في مرحلت����ه األولى في التأقلم مع املنطقة«. 
كما أضاف: »يجعل هذا املوقع الفرصة أمام املسوقني أكثر 
قوة ألن لدى هؤالء املستخدمني تأثيرا هاما وهم مؤيدون 

محتملون لعالمة جتارية أو خلدمة ما«.
وقد مت إجراء االس����تبيان ملوق����ع التويتر عن عادات 
املستخدمني في الشرق األوسط وشمال افريقيا من قبل 
سبوت أون للعالقات العامة في أغسطس من عام 2009 
وقد اعتمد على 216 ش����خصا استجابوا لالستبيان الذي 
أرس����ل إليهم بعد أن مت االتصال بهم عبر التويتر وبعد 

احلصول على موافقتهم على املشاركة في االستبيان.

رقم قياسي حيث بلغت 6.4 مليارات 
دوالر في 2008، استغلت شركات 
التقييمات  املباش����ر  االس����تثمار 
اجلذابة للمس����تثمرين مبا يخدم 
الطلب املتزايد على االستثمار في 
عدة قطاعات مثل الرعاية الصحية 

واملواصالت والبنية األساسية.
وق����د ف����ازت ش����ركة القلعة 
الس����ابق بلق����ب أفضل بيت  في 
لالس����تثمار املباش����ر في أفريقيا 
من مجل����ة emeafinance، إحدى 
املجالت املالية الرائدة التي تغطي 
األسواق الناشئة في منطقة أوروبا 
والشرق األوس����ط وأفريقيا، كما 
فازت في وقت قريب بلقب أفضل 
بيت لالستثمار املباشر في منطقة 
الشرق األوس����ط وشمال أفريقيا 
 Acquisitions لعام 2008 من مجلة
الدولية املتخصصة في   Monthly

عمليات االستحواذ.

متفوقة بذلك على جميع شركات 
االس����تثمار املباش����ر األخرى في 

املنطقة.
وأضاف هي����كل: »تعد قدرتنا 
املتواصلة على جمع وتدبير األموال 
وحتقيق العوائد النقدية في ظل 
هذا املن����اخ خير دليل على جناح 
منوذج االس����تثمار الذي نتبناه، 
وكذلك استعداد املنطقة لالستثمار 
املباشر، وسيشكل ذلك فارقا رئيسيا 
مع استمرارنا في االستثمار فيما 
سيتبني الحقا أنه عام مثمر ملجال 

االستثمار املباشر«.
وقد ترك����زت االس����تثمارات 
التقليدية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا على قطاعات النفط 
والغاز واملعادن واألنشطة األخرى 
املتعلقة باستخالص املوارد، إال أنه 
مع إتاحة استثمارات مببلغ 11 مليار 
دوالر، بعد تدبير أموال وصلت إلى 

أفريقيا مما جعلها تتربع على عرش 
أفريقيا،  املباش����ر في  االستثمار 
وحتتل املركز اخلامس والسبعني 
عامليا. هذا وقد حققت الشركة عوائد 
نقدية للمس����اهمني واملستثمرين 
املشاركني مببلغ 2.2 مليار دوالر، 

وشمال أفريقيا أحمد هيكل، قائال: 
»إنه لش����رف لنا أن نفوز بجائزة 
الشرق األوسط من مجلة جلوبال 
انفستور في أول سنة تدرج فيها 
املجلة منطقة الشرق األوسط ضمن 

استطالعها«.
وأضاف هيكل قائال: »ولكوننا 
الشركة الرائدة إقليميا في مجال 
االس����تثمار املباشر فنحن منتلك 
العديد من املزايا التنافسية الفريدة 
من بينها رؤيتنا التي ال تقارن في 
األس����واق احمللية، هذا فضال عن 
فريقنا الذي يتمتع بخبرة عاملية 
تؤهله إلضافة منوذج أعمال أكثر 
القواعد وتطبيق  شموال، واتباع 

مناهج حوكمة الشركات«.
وقد قامت ش����ركة القلعة منذ 
 4.1 تأسيس����ها في 2004 بتدبير 
مليارات دوالر لالستثمار املباشر 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أعلنت ش����ركة القلعة العاملة 
في مجال االس����تثمار املباشر في 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا وتدير اس����تثمارات تصل 
قيمتها إل����ى 8.3 مليارات دوالر، 
عن فوزها بجائزة مجلة جلوبال 
انفستور للشرق األوسط مؤخرا 
وذلك في حفلها الس����نوي الثالث 
لتوزيع اجلوائز. وقد مت إعالن فوز 
الشركة باجلائزة في احتفال ضخم 

عقد في لندن.
وتعتبر هذه هي السنة األولى 
الت����ي تدرج فيه����ا مجلة جلوبال 
انفستور، وهي مجلة مالية دولية، 
منطقة الشرق األوسط ضمن هذا 
احلفل السنوي لتوزيع اجلوائز.

وبهذه املناسبة صرح املؤسس 
ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة 
التي تستثمر في 14 قطاعا في 12 
دولة في منطقة الشرق األوسط 

أحمد هيكل

إحصائيات مجتمع تويتر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
زيادة بنسبة 17% في مستخدمي التويتر بشهر أغسطس
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العدد التقريبي ملستخدمي التويتر حسب البلد والنسبة ونسبة النمو 

بني يوليو واغسطس 2009 � املصدر سبوت أون للعالقات العامة

تتمتع بوضع مالي قوي رغم تأثيرات انخفاض النفط 

أبوظبي تتحدى األزمة المالية وترفع  معدل 
اإلنفاق لإلمارة 21% ليبلغ 42.2 مليار دوالر

حافظت أبوظبي على مكانتها 
االقتصادية القوية رغم األزمة 
االقتصادي���ة التي عصفت بكل 
أنحاء العالم خالل العام املاضي 
حيث لم تتوقف عجلة اإلنتاج 
والنماء في جميع مناحي احلياة 
فيها، وذلك بفضل السياسات 
احلكيمة الت���ي تنتهجها قيادة 
اإلم���ارة ممثل���ة ف���ي املجلس 
التنفيذي بقي���ادة الفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
ورئيس املجلس التنفيذي، ووفقا 
الواردة في  العامة  للموجهات 
»خطة أبوظبي 2030« و»الرؤية 

االقتصادية 2030«.
وأش���ار عدد من الدراسات 
والتقارير الصادرة عن الكثير 
م���ن املؤسس���ات االقتصادية 
العاملية إلى أن جميع القطاعات 
االقتصادية باإلمارة ظلت حتقق 
القطاعات  ف���ي  منوا مضطردا 
االقتصادية كاف���ة، حيث جاء 
في »التقرير: أبوظبي 2009«، 
الذي أعدته مؤسسة »أوكسفورد 
بزنس غ���روب«، إلى أن معدل 
اإلنفاق العام حلكومة أبوظبي 
ارتفع بنسبة 21% ليبلغ 42.2 
مليار دوالر خالل هذا العام، وان 
اإلمارة ظلت تتمتع بوضع مالي 
قوي رغم التأثيرات الناجتة عن 
انخفاض أس���عار النفط عامليا 
والذي يعد املصدر الرئيس���ي 

للدخل في اإلمارة.
وأشاد التقرير مبقدرة حكومة 
اإلمارة على اإلنفاق على جميع 
مش���اريع التنمي���ة فيها وفقا 
التي  التنموية  لالستراتيجية 
وضعت من قبل، مما يعني أن 
اإلمارة ستكون في وضع قوي 

حتتل املقدمة بني دول اخلليج من 
حيث استعادة سوق التوظيف 
لقوت���ه عقب األزم���ة العاملية، 
وذلك في ظ���ل انخفاض أعداد 
إعالنات الوظائف الشاغرة، أو 
ارتفاعها بشكل طفيف، في كل 

دول اخلليج تقريبا. 
وأوضح »التقرير: أبوظبي 
املالي���ة  السياس���ة  أن   »2009
احلكيمة حلكومة أبوظبي هدفت 
لعدم التركيز فقط على املشاريع 
ذات الدخل والعائد املادي فقط، 
حيث بلغ اإلنفاق على اخلدمات 
االجتماعية ما نسبته 37% و%23 
على التعليم، من جملة اإلنفاق 
العام، وهذه أرقام كبيرة مقارنة 
مبا تنفقه العديد من دول العالم 

على هذين املجالني.
جتدر اإلشارة إلى أن حكومة 
أبوظبي كانت قد ضخت نحو 120 
مليار درهم في القطاع املصرفي 
احمللي مما كان له األثر الكبير 
عل���ى الدفع باقتص���اد اإلمارة 
املالية  ملواجهة نتائ���ج األزمة 

العاملية.

جدا فور بدء األس���واق العاملية 
في االنتعاش من جديد. ويتضح 
ذل���ك من خالل تس���ارع وتيرة 
العمل والتنفيذ في املش���اريع 
العمالقة، مثل »متحف الش���يخ 
زايد« و»متحف اللوڤر أبوظبي« 
و»متحف جوجنهامي أبوظبي« 
البح���ري« و»دار  و»املتح���ف 
الواقعة  املس���ارح والفن���ون«، 
كلها في املنطقة الثقافية بجزيرة 
السعديات، وغيرها من املؤسسات 
الترفيهية والتعليمية واخلدمية 
والسياحية، فضال عن البدء في 
وضع الدراسات األولية لتنفيذ 
مشروع مترو أبوظبي واالستثمار 
ف���ي الصناع���ات الثقيلة بهدف 
الدخل واللجوء  تنويع مصادر 
لبدائل الطاقة املتجددة، بدال من 
االعتماد على النفط والغاز فقط. 
وانعكس هذا األمر على س���وق 
العمل في اإلم���ارة، حيث قالت 
شركة »غلف تالنت« للتوظيف 
ان أبوظبي حازت نسبة 23% من 
جملة إعالنات الوظائف الشاغرة 
ف���ي منطقة اخلليج، مما جعلها 

امارة ابوظبي رفعت نسبة االنفاق العام رغم االزمة العاملية

لندن ونيويورك احتلتا مرتبة الصدارة األزمة أفقدت دبي صدارتها بني املراكز املالية

لندن ونيويورك في الصدارة ومن بين 75 مركزًا ماليًا خضعت للتقييم

األزمة تقود دبي للتخلي عن قائمة أسرع المراكز المالية نهوضًا
30 مليار دوالر إجمالي ديون »دبي« نهاية العام الحالي

»فيتش« تخفض تقييمها االئتماني
 لـ 7 بنوك ومؤسسات مالية إماراتية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 
تصنيفاتها لسبعة بنوك ومؤسسات مالية 
إماراتية وهي بنك الشارقة وبنك دبي التجاري 
ومصرف دبي وبنك دبي الوطني وبنك اإلمارات 
الدولي )اللذان اندمجا في بنك االمارات دبي 
الوطني( واملشرق وبنك رأس اخليمة الوطني 

ومتويل.
وقالت فيتش وفق ما نشره موقع »أرقام« 
ان التخفيض يعك���س نظرتها بأن إمكانية 
احلكومة الفيدرالية وإمارة دبي لتوفير الدعم 

قد تناقصت.
وأضافت أنها قد خفضت تصنيفها للبنوك 
املذكورة من حيث معيار اإلصدار على املدى 
البعيد )IDR( كما خفض���ت أيضا تقييمها 
لبنك الش���ارقة ومصرف دبي ومتويل من 

حيث معيار الدعم من 1 إلى 2. 
من جه���ة اخرى قال���ت الوكالة إن قدرة 
اإلمارات على دعم قطاعها املصرفي تراجعت 

خالل األزمة املالية العاملية.
وأش���ار التقرير إل���ى أن ازدهار اقتصاد 
اإلمارات توقف بشكل مفاجئ العام املاضي 
بس���بب تضرره من تراجع سوق العقارات 
واألزمة املالية بعد سنوات من االزدهار بسبب 
عائدات النفط االس���تثنائية. وشهدت دبي 
املركز التجاري والسياحي باإلمارات ارتفاع 
مستويات الدين إذ أصبحت خدمة الدين أكثر 

كلفة وسط ازمة االئتمان.

وقدرت فيتش ان ديون حكومة دبي ستزيد 
إل���ى 3 أمثالها لتبلغ 30 مليار دوالر بحلول 
نهاية عام 2009 مقتربة من 40% من الناجت 

احمللي االجمالي لإلمارة.
وقالت فيتش إن ارتفاع الدين واالفتقار 
للموارد املالية سيصعب على السلطات تقدمي 

الدعم لبنوك اإلمارات.
واضافت »القدرة التي تنعكس في اجلدارة 
االئتمانية للسلطات االحتادية لدولة وإمارة 

دبي على تقدمي الدعم تراجعت«.
وشهد القطاع املصرفي هذا العام ارتفاعا 
في القروض املتعثرة وتراجعا في األرباح.

واتخذت احلكومة والبنك املركزي بالفعل 
عدة خطوات ملس���اعدة البنوك على حتمل 

األزمة املالية. 
وف���ي أكتوبر ضخ���ت وزارة املالية 6.8 
مليارات دوالر ف���ي ودائع في البنوك متثل 
الدفعة األولى من تس���هيل بقيمة 19.1 مليار 
دوالر وضمن البنك املركزي ودائع البنوك.

وفي نوفمبر أودعت الوزارة 6.8 مليارات 
دوالر أخرى في البنوك، وفي فبراير أطلقت 
دبي برنامج س���ندات بقيمة 20 مليار دوالر 
وباعت دفعة قيمتها 10 مليارات دوالر للبنك 
املرك���زي. وجاءت هذه اخلط���وة بعد فترة 
وجيزة من إعالن حكومة ابوظبي اعتزامها 
ضخ 4.4 مليارات دوالر لزيادة رأس���مال 5 

من بنوكها.

أظهر أحدث مؤش����ر مس����تقل 
للمراكز املالية العاملية أن كال من 
شنغهاي وبكني وش����نزهني هي 
األقرب لتك����ون أهم املراكز املالية 
على مستوى العالم، وهو التصنيف 
الذي كان من نصيب دبي في مؤشر 

العام املاضي. 
ودللت الدراس����ة التي تستند 
املراكز  إلى استبيان واسع ألبرز 
املالية العاملية، على أن تقدم املراكز 
اآلسيوية يأتي ضمن عودة عامة 
للثقة بني املشاركني، حيث سجلت 
جميع املراكز تصنيفات مستقرة 
أو أعلى من تصنيفاتها الس����ابقة 
باس����تثناء ثالثة مراكز هي دبلن 

وجالسكو وجيبرالتار. 
وبشكل عام، احتلت كل من لندن 
ونيويورك الصدارة ولكن ازدياد 
مكاسب هونغ كونغ وسنغافورة 
إلى االنضمام  النقاط دفعهما  من 
إليهما في أول أربعة مراكز ضمن 

القائمة. 
وقد تراجع����ت دبي إلى املركز 
اخلامس ضمن قائمة املراكز املالية 
التي ترى الش����ركات الدولية أنها 
ستفتتح مكاتب لها فيها مستقبال، 
لتتقدم عليها أربع مراكز آسيوية 
وذلك وفق ما أشار إليه أحد املواقع 

االلكترونية. 
كما ج����اءت دبي ضمن املراكز 

اخلمس����ة األكثر تضررا باألزمة 
إذ أظهر  العاملي����ة.  االقتصادي����ة 
اس����تبيان مؤش����ر املراكز املالية 
العاملية أن نيويورك ولندن كانتا 
األكثر تضررا لتليهما دبي في املركز 
الرابع.  وكان مؤشر املراكز املالية 
العاملية اخلامس الذي نش����ر في 
مارس من عام 2009 قد شهد تراجع 
املراكز املدرجة  تصنيفات جميع 
فيه في أعقاب األزمة االقتصادية 

العاملية.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور 
ستة أشهر، عادت التصنيفات عموما 
إلى املستويات التي ظهرت عليها في 
مؤشر املراكز املالية العاملية الرابع 

الذي صدر في سبتمبر 2008. 
واحتلت دب����ي املرتبة 22 في 
مؤش����ر س����بتمبر من عام 2008، 
ولكنها جاءت في املرتبة 21 ضمن 
املؤش����ر احلال����ي ومازالت حتتل 
أفضل ترتيب في منطقة الشرق 
األوسط. وجاءت قطر في املرتبة 43 
والبحرين في املرتبة 44 والرياض 
في املرتب����ة 68 من بني 75 مركزا 

ماليا خضع للتقييم. 
وذكر متحدث باس����م مؤسسة 
»س����يتي أوف لندن« التي أجرت 
الدراس����ة »تدل الدراسة املستقلة 
على وجود ثالثة اجتاهات: التفاؤل 
احلذر الذي يرى أن قطاع اخلدمات 

املالية في العالم بدأ يظهر عالمات 
االنف����راج، وحتول ثق����ل املراكز 
التجاري����ة املالية نحو األس����واق 
سريعة التطور، السيما تلك التي 
في آسيا، وظهور حتالف من الدرجة 
املمتازة بني املدن املترابطة اقتصاديا 
واجتماعيا«. ويتتبع مؤشر املراكز 
املالية العاملية عامل التنافس����ية 
الذي مييز املراكز املالية وجتريه 
مؤسس����ة »سيتي اوف لندن« كل 
ستة أش����هر، وتضع التصنيفات 
مجموعة )زي/ين( املستقلة عن 
طريق استطالع آراء خبراء ماليني 
من جميع أنحاء العالم باإلضافة 

إلى مؤشرات التنافسية.

قطـر احتلت المرتبـة 43 والبحريـن الـ 44 والريـاض جـاءت بالمـرتبة 68

قطر ستحصل على مقعد واحد
 في مجلس إدارة »فولكس واجن«

 فرانكف���ورت � رويترز: أخبر مصدر مطلع 
رويترز أمس بأن دولة قطر املس���اهم اجلديد 
في شركة فولكس واجن ستحصل في البداية 
على مقعد واحد فقط في املجلس املشرف على 

الشركة املصنعة للسيارات.
وق����ال امل����صدر املق���رب من حك�������ومة 
والية ساكس���ونيا الدنيا األملانية »ستح��صل 
قطر على مقعد واحد في االجتماع اإلش����رافي 
ال��عادي خالل فص���ل الربيع من عام 2010 إال 
أنه على املدى املتوس���ط قد حتصل على مقعد 

ثان«.
وتسيطر الوالية على خمس حصة التصويت 
ف���ي فولكس واجن ومتتلك احلد األدنى الالزم 
لالعتراض على القرارات بفولكس واجن أكبر 

شركة مصنعة للسيارات في أوروبا.
وقالت مجلة »ماجنر ماجازين« األملانية إن 
قطر تسعى للحصول على مقعدين مبجرد أن 
ترفع حصتها إلى نحو 17% إال أن فرديناند بيش 
رئيس املجلس الرقابي لفولكس واجن مستعد 

ملنح قطر مقعدا واحدا فقط.
وقالت املجلة نقال عن مسؤول بفولكس واجن 
لم تذكر اسمه إن بيش يخشى أن تخسر عائلتا 
بورشه وبيش السيطرة على فولكس واجن في 
حال حصول قطر ووالية ساكسونيا الدنيا على 
عدد مقاعد مبجلس اإلدارة مساو للمقاعد التي 

متتلكها العائلتان.
 ويضم املجلس 20 مقعدا يخصص نصفها 

ملمثلي العمال.


