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 ( FAتنشئ مرفقين لخدمات أتمتة المصانع ) Mitsubishi Electricشركة 

 في والية كويريتارو ومدينة مونتيري في المكسيك

 تقديم الخدمات ذات الصلة بمنتجات أتمتة المصانع على مستوى الدولة بأكملها لدعم شبكة

 

قيام فرعيها في المكسيك عن ( اليوم ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ١١٠٢مايو  ٠١طوكيو، 

 Mexicoفي والية كويريتارو ومرفق Mexico FA Center، وهما مرفق (FAبإنشاء مرفقين جديدين لخدمات أتمتة المصانع )

Monterrey FA Center  في والية نويفو ليون. وستمّكن الشبكة الموسعة شركةMitsubishi Electric  من تعزيز دعم العمالء وتسريع

 مايو. ٥٠فة إلى تقديم الخدمات ذات الصلة بمنتجات أتمتة المصانع في المكسيك. وسيبدأ تشغيل كال المرفقين في وتيرته إضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع أن يسهم تشهد المكسيك تزايًدا في االستثمار في مجال التصنيع، بما في ذلك االستثمار في قطاعي الصناعات الكهربائية واإللكترونية. ومن المتوق

 اصة بأتمتة المصانع، باإلضافة إلى نطاق واسع من الخدمات المتعلقة بها.هذا التوجه في تزايد الطلب على األجهزة الخ

 

التابع لها في مدينة مكسيكو  Mexico FA Centerفي الوقت الحالي خدمات المنتجات من خالل مرفق  Mitsubishi Electricتقدم شركة 

المحلي المتواصل مع استمرار تقديم خدمات ذات جودة عالية بسالسة  وأيًضا من خالل شبكة من الوكالء المحليين المعتمدين. ولمواكبة االستثمار

 وبسرعة، قررت الشركة توسيع شبكة خدماتها من خالل افتتاح مركزين ألتمتة المصانع في والية كويريتارو ومدينة مونتيري.

 المركز الرئيسي ألتمتة المصانع في السوق المكسيكية. وفي إطار الترتيبات الجديدة، سيصبح المركز الموجود في والية كويريتارو

 Mitsubishi Electricالموجود في مكتب شركة، Mexico FA Centerمرفق 

Automation, Inc. في والية كويريتارو 

، الموجود في Mexico Monterrey FA Centerمرفق 

 ,Mitsubishi Electric Automationمكتب شركة

Inc. في مدينة مونتيري 

 

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

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

 

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

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

 Mexico FA Center االسم

 في والية كويريتارو .Mitsubishi Electric Automation, Incمكتب شركة  الموقع

 العنوان
Parque Tecnológico Innovación Querétaro Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, 
Lote 91 Modulos 1 y 2 Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marqués, Querétaro, 
México 

 على مستوى الدولة كلها المنطقة

 األعمال
 واالستشارات الفنية والعروض الخاصة باألنظمة ذات الصلة Mitsubishi Electricالتدريب على منتجات أتمتة المصانع من 

 والروبوتات HMIوالعواكس والمعززات وواجهات  PLCاألنواع الرئيسية: أجهزة 
 اللغات: اإلسبانية واإلنجليزية واليابانية

 

 Mexico Monterrey FA Center االسم

 في مدينة مونتيري .Mitsubishi Electric Automation, Incمكتب شركة  الموقع

 العنوان
Plaza Mirage, Av. Gonzalitos 460 Sur, Local 28, Col. San Jerónimo, Monterrey, Nuevo 
Leon, C.P. 64640, México 

 شمال المكسيك المنطقة

 األعمال
 واالستشارات الفنية والعروض الخاصة باألنظمة ذات الصلة Mitsubishi Electricالتدريب على منتجات أتمتة المصانع من 

 والروبوتات HMIوالعواكس والمعززات وواجهات  PLCاألنواع الرئيسية: أجهزة 
 اللغات: اإلسبانية واإلنجليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

### 
 

 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

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

لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
في السنة المالية  مليار دوالر أمريكي*( ٦٫٢٣مليار ين ) ٦٫٦٣٢٣المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالًيا للمجموعة بمقدار 

 . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:٫٥٥٫مارس  ٦٥المنتهية في 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٫٥٥٫مارس  ٦٥يًنا للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ٥٥٫*بسعر صرف 

 Mexico City FA Center االسم

 الموقع
في مدينة  .Mitsubishi Electric Automation, Incفرع شركة 

 مكسيكو

 العنوان
Mariano Escobedo #69, Col. Zona Industrial, 
Tlalnepantla Edo. México, C.P. 54030 

 جنوب المكسيك المنطقة

 األعمال

 Mitsubishi Electricالتدريب على منتجات أتمتة المصانع من 

 واالستشارات الفنية والعروض الخاصة باألنظمة ذات الصلة
 HMIوالعواكس والمعززات وواجهات  PLCاألنواع الرئيسية: أجهزة 

 والروبوتات
 اللغات: اإلسبانية واإلنجليزية

 الموقع األسماء الجديدة الرقم

1 Mexico City FA Center مدينة مكسيكو 

2 Mexico FA Center والية كويريتارو 

3 Mexico Monterrey FA Center مدينة مونتيري 

، الموجود في Mexico City FA Centerمرفق 

 Mitsubishi Electricفرع شركة

Automation, Inc. في مدينة مكسيكو 


