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  Mitsubishi Electricالتابع لشركة  SOCIO-ROOTSصندوق 

 عاًما على تأسيسه ٥٢بمرور يحتفل 

 مليار ين خالل ربع قرن 1٫2بلغت التبرعات التي تم تجميعها من خالل هذا الصندوق 

 

SOCIO-( اليوم أن صندوق ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٥٩٠٢مارس  ٥٢طوكيو، 

ROOTS  التابع لشركةMitsubishi Electric الذي يمثل عمالً خيرًيا خاًصا بالشركة يتم من خالله تجميع تبرعات الموظفين، سيحتفل ،

 مليون دوالر 12مليار ين، أو  1٫2عاًما على تأسيسه في شهر أبريل من العام الحالي. ومنذ تأسيسه، تبرع الصندوق بمبلغ تراكمي بلغ  2٠بمرور 

عاًما على  2٠منظمة تقريًبا من منظمات الرعاية االجتماعية في اليابان. ولالحتفال بمرور  1٠٥٥أمريكي تقريًبا، في شكل تبرعات مجمعة، إلى 

، وذلك خالل Mitsubishi Electricتأسيسه، سيقوم الصندوق بأنشطة تذكارية لجمع التبرعات على مستوى جميع مواقع األعمال التابعة لشركة 

 السنة المالية التي تبدأ في أبريل من العام الحالي.

 

في  Mitsubishi Electricالتابع لشركة  SOCIO-ROOTSتم تأسيس صندوق 

، وذلك لتقديم تبرعات الموظفين لصالح القضايا النبيلة في المجتمع. 1٠٠2أبريل من عام 

رنامج الموظفين على وكونه متاًحا لجميع موظفي الشركة في اليابان، فقد شجع هذا الب

 مستوى الدولة على المساهمة في األنشطة المتأصلة في المجتمعات المحلية. 

 

وزلزال  2٥٥٢بناًء على طلب الموظفين، تم توجيه التبرعات لدعم ضحايا العديد من الكوارث الطبيعية في اليابان، متضمنة زلزال شويتسو عام 

مليون ين لمساعدة ضحايا  ٣2٫٦. وتم مؤخًرا التبرع بأكثر من 2٥1٢هيار األرضي في هيروشيما عام وكارثة االن 2٥11شرق اليابان الكبير عام 

تقديم تبرعات  2٥11. تضمنت المساهمات الخاصة بمبادرات التعافي بعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2٥1٣زالزل كوماموتو التي وقعت عام 

العقلية إلى األطفال الذين فقدوا أحباءهم باإلضافة إلى توفير المالعب اآلمنة كبديل للمتنزهات  مستمرة إلى المنظمات التي تقدم خدمات الصحة

ومالعب المدارس التي تم توظيفها ألغراض أخرى كمساكن مؤقتة وغيرها من األغراض. وستبلغ التبرعات التراكمية المخصصة لتلك المنظمات 

 يًبا في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس من هذا العام.مليون دوالر أمريكي تقر 1٫٦مليون ين أو  1٦٦

 

في مجال الرعاية االجتماعية. وبالمضي قدًما،  Mitsubishi Electricقد أصبح مبادرة تحمل اسم شركة  SOCIO-ROOTSإن صندوق 

ع العالمي، مثل أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية يهدف الصندوق إلى دعم القضايا النبيلة التي تتماشى مع االتجاهات الناشئة في المجتم

 .2٥1٠العامة لألمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر من عام 

 
 

ول على اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األصلي للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
نمية رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت وت

نقل ومعدات البناء. ومن خالل تبني روح الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة وال

لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية  ٦٦٫٦مليار ين ) ٢٦٠٢٫٦المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة مبيعات موحدة للمجموعة بلغت 
 . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:2٥1٣مارس  ٦1المنتهية في 

www.MitsubishiElectric.com 
 2٥1٣مارس  ٦1ين للدوالر األمريكي، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  11٦*بسعر صرف 

 


