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 تبني منشأة جديدة إلنتاج األقمار الصناعية Mitsubishi Electricشركة 

 ٠١٠٠مليار ين بحلول عام  ٠٥١من المتوقع زيادة الطاقة اإلنتاجية للمساعدة في تنمية أعمال أنظمة الفضاء لتصل إلى 

 

مليار ين تقريًبا لبناء  ٠٠( اليوم أنها ستستثمر ٣٥١٦)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧٩٠٧أبريل  ٧طوكيو، 

مدينة كاماكورا، باليابان. وباالشتراك مع المنشآت القائمة، التابعة للشركة في  Kamakura Worksمنشأة جديدة إلنتاج األقمار الصناعية في منشأة 

أقمار صناعية  ٠١قمًرا صناعًيا بالتوازي، زيادًة عن الطاقة الحالية وهي  ٠١لتصل إلى  Mitsubishi Electricستزيد الطاقة اإلنتاجية لشركة 

صناعية الحكومية في اليابان واألقمار الصناعية الخاصة باالتصاالت التجارية بالتوازي، وهو ما سيّمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على األقمار ال

 .٠١٠٠مليار ين بحلول عام  ٠٥١إلى تحقيق إيرادات ذات صلة بأنظمة الفضاء بقيمة  Mitsubishi Electricحول العالم. وتهدف شركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدرة التنافسية. ستعمل المنشأة الجديدة على زيادة الكفاءة اإلنتاجية، وخفض الوقت الالزم لإلنتاج، وتخفيض التكاليف، واالرتقاء بجودة المنتج لتعزيز 

ائد الخفية ، التي تكشف عن الفوMitsubishi Electricالخاصة بشركة  e-F@ctoryوستقوم بتضمين تكنولوجيا المعلومات اعتماًدا على حلول 

 للموارد الحالية من خالل األتمتة المتكاملة لتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وزيادة اإلنتاجية اإلجمالية.

 

 

 Kamakura Worksالجديدة في صورة نموذجية للمنشأة 

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

 و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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باع طويل فيما يتعلق باألقمار الصناعية، وقد شاركت في هذا المجال باألقمار الصناعية لألرصاد الجوية  Mitsubishi Electricلشركة 

Himawari-7  والقمر الصناعي -9و  -8و ،Superbird-C2 أول قمر صناعي ياباني لالتصاالت التجارية، وأنظمة األقمار الصناعية لتحديد ،

 .ةلتركيّ ا Turksat A.Sالخاصين بشركة  4B-و  TURKSAT-4Aعالية الدقة، والقمرين الصناعيين  QZSالمواقع 

)الخطة األساسية لسياسة  Basic Plan for Space Policyفي ظل سياسة  من المتوقع ازدهار السوق الياباني لألقمار الصناعية الحكومية

المواقع، ولتشجيع الفضاء( الخاصة بالحكومة اليابانية لتطوير األقمار الصناعية التي تدعم الحياة اليومية، بما في ذلك أنظمة الرصد واالتصاالت وتحديد 

ناعية والعلمية في اليابان. وفي مجال أقمار االتصاالت التجارية الصناعية، التي تشّكل جزًءا من االستخدام التجاري للفضاء لتعزيز البنية التحتية الص

إلى تحسين مكانتها في هذا السوق عن طريق تقنيات مطورة من أجل األقمار الصناعية  Mitsubishi Electricسوق عالمي ثابت، تهدف شركة 

 عية لالختبارات الهندسية.الحكومية، مثل الجيل الثاني من األقمار الصنا

 

 Mitsubishi Electricألنظمة الفضاء الخاصة بشركة  األعمال التجارية

قمر  ٠٥٥في إنتاج أكثر من  -باعتبارها شركة رائدة في مجال أبحاث الفضاء والتطوير  - Mitsubishi Electricلقد شاركت شركة 

، أصبحت الشركة هي شركة التصنيع اليابانية األولى ٠٥٥٥وفي عام . من الباطن رئيسي مقاولكأولي أو  مقاولكصناعي محلي ودولي، إما 

الخاصة بالشركة  Kamakura Worksوقد تم تجهيز . القادرة على تطوير األقمار الصناعية وتصميمها وتجميعها واختبارها في مكان واحد

وحتى اآلن، أنتجت . ختبار صوتي، ومجال اختبار أنظمة الهوائيبواحدة من أكبر غرف االختبار بالتفريغ الحراري في اليابان، وغرفة ا

اليابانية لتوفير اإلمدادات بدون  H-II Transfer Vehicle (HTV)قمًرا صناعيًا، باإلضافة إلى وحدات إلكترونية من أجل  ٨١األعمال 

 .قائد في الفضاء الخارجي

 وجودها في السوق العالمي لألقمار الصناعية عندما وقع عليها االختيار لتزويد شركة  Mitsubishi Electricعززت شركة 

.Turksat A.S بالقمرين الصناعيين  لتركيّةاTURKSAT-4A  4-وB  يستخدم هذان القمران الصناعيان منصة القمر . ٠٥٨٨في مارس

هيل إطالق أقمار صناعية موثوق بها للغاية بتكاليف ، والتي تعمل على تسMitsubishi Electricالخاصة بشركة  DS2000الصناعي 

إلى مدار ثابت  ST-2في إطالق قمر االتصاالت التجارية الصناعي  Mitsubishi Electric، نجحت شركة ٠٥٨٨وفي مايو . معقولة

 Chunghwa Telecomوشركة  Singapore Telecommunications Limitedبالنسبة لألرض لمشروع مشترك بين شركة 

Company Limited ُمنحت الشركة عقًدا لتسليم قمر االتصاالت الصناعي ٠٥٨٢وفي عام . ومقرها تايوان ،Es’hail 2  إلى شركة

 .Qatar Satellite Company (Es’hailSat)التشغيل 

 المنشأة الجديدة إلنتاج مكونات القمر الصناعي

 كاماكورا، محافظة كاناغاوا، اليابان الموقع

 ٠م ٣٣١١ المبنىمساحة 

 هيكل من الخرسانة المسلحة مكون من أربعة طوابق الهيكل

 ٠م ٠٦١١١ المساحة الطابقية

 المنتجات األساسية
 . أنظمة األقمار الصناعية: الرصد/االتصاالت/تحديد المواقع وما إلى ذلك.٠
 . المكونات الداخلية للقمر الصناعي٠

 بالتوازي )باالشتراك مع المنشآت القائمة( قمًرا صناعًيا ٠١ اإلنتاجيةالطاقة 

 تفريغ حراري كبيرة، وطاولة اهتزاز كبيرة، ومجال اختبار أنظمة الهوائي، وما إلى ذلك.غرفة  المعدات التي تم تركيبها

 ٠١٠٢يوليو  االكتمال

 ٠١٠٢أكتوبر  التشغيل

 ين تقريًبا مليار ٠٠ األموال المستثمرة

 البيئةتدابير الحفاظ على 
ونظام إدارة  LEDنظام يعمل بالطاقة الشمسية، ونظام تكييف هواء يعمل بمضخة حرارية، ومصابيح 

 الطاقة
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٥١٦)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٢١مع أكثر من 
نمية الفضاء رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت وت

ات البناء. ومن خالل تبني روح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعد

لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع  Mitsubishi Electricالشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
 ٦٠الر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في مليار دو ٦١٣١مليار ين ) ٩٦٢٩٣٦بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة مبيعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:٠١٠٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٠١٠٣مارس  ٦٠ين للدوالر األمريكي، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ٠٠٦*بسعر صرف 


