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 لنيل "المرتبة األولى"  Mitsubishi Electricاختيار شركة 

 CDPفي توريد المناخ والماء من منظمة 

 CDP"المرتبة األولى" فً برامج  لتصنٌف شهادات الشركة تلقت أربع

 

، وهو نظام كشف CDP( الٌوم أن ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ١٧٢٣يناير  ٢١طوكيو، 

"المرتبة األولى" فً  أعلى تصنٌف لدٌه وهو Mitsubishi Electricعالمً للشركات والمدن إلدارة التأثٌرات البٌئٌة لدٌها، قد منح شركة 

 ممارسات إدارة المناخ والماء فً برنامج سلسلة اإلمداد لدٌه.

 

 "المرتبة األولى" فً الفئتٌن على استبٌانات تم إرسالها إلى الموردٌن فً سلسلة التورٌد من الشركات األعضاء  تعتمد شهادات تصنٌف

 . CDPفً 

 

قد اختٌرت لنٌل تصنٌف "المرتبة األولى" فً تورٌد المناخ  Mitsubishi Electricأن شركة  ٦٥٠٣فً وقت سابق فً نوفمبر  CDP وقد أعلن

تقدًٌرا لجهودها المتمٌزة فً التخفٌف من آثار تغٌر المناخ والحفاظ على الموارد  ؛بشكل منفصل CDPمن  ٦٥٠٣وتورٌد الماء لعام  ٦٥٠٣لعام 

 المائٌة، على التوالً.

 

ن الشركات العالمٌة المتنوعة من تعزٌز ك  إحدى الشركات الرائدة فً مجال التقنٌات البٌئٌة المتقدمة التً تم Mitsubishi Electricُتعد شركة 

لدٌها، فإن الشركة تساهم فً خلق مجتمعات  ٦٥٦٠الرؤٌة البٌئٌة لعام وقٌة والراحة لصالح المجتمع العالمً. واستناًدا إلى االستدامة والسالمة والموث

أًٌضا فً االستدامة من  Mitsubishi Electricلحماٌة التنوع البٌولوجً. وتساهم وزٌادة الجهود  ،منخفضة الكربون وقائمة على إعادة التدوٌر

تخفض خالل خفض التأثٌرات البٌئٌة بانتظام لعملٌات اإلنتاج عبر سالسل القٌم العالمٌة الخاصة بها ومن خالل تطوٌر المنتجات والخدمات التً 

 األثر البٌئً.

 

 

 

 

 

ول على اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

mailto:prd.gnews@nk.mitsubishielectric.co.jp
mailto:prd.gnews@nk.mitsubishielectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
http://www.mitsubishielectric.com/company/environment/policy/ev2021


 

2/2 

 

 CDPمعلومات حول 

هٌئة  ٠٦٥غٌر حكومٌة تقوم بإجراء استبٌانات والكشف عن األداء وتقٌٌم األنشطة البٌئٌة للشركات والمدن. ٌعتمد ما ٌقرب من هً منظمة عالمٌة 

فً معرفة األثر االستثماري على التغٌر المناخً، وهو الهدف الرئٌسً لمنظمة  CDPملٌار دوالر أمرٌكً على  ٠٥٥بقٌمة  استثمارٌة تدٌر أصوالً 

CDPملٌار دوالر أمرٌكً تقوم بالرجوع إلى  ٣٦بقٌمة  هٌئة استثمارٌة تدٌر أصوالً  ٣٤٥هناك أكثر من  ، كما أنCDP  من أجل القرارات

 CDPد االستثمارٌة التً تتعلق بموارد المٌاه. سٌتم توفٌر تفاصٌل حول شركات سلسلة التورٌد فً تصنٌف "المرتبة األولى" فً تقرٌر سلسلة تورٌ

 ٌناٌر. ٦٤على الوٌب فً  CDPوالذي من المقرر نشره على موقع ، ١٧٢٣لعام 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة رائدة عالم

ات البناء. ومن خالل تبنً روح الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد

لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
الر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة ملٌار دو ٦٠٣٠ملٌار ٌن ) ٤٦٠٤٣٥المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٦٥٠٣مارس  ٦٠المنتهٌة فً 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٦٥٠٣مارس  ٦٠ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٠٠٦*بسعر صرف 


