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Mitsubishi Electric تنتهي من تشييد منشأة جديدة إلنتاج مكونات األقمار الصناعية 

 ستساعد على تعزٌز مكانة الشركة المتزاٌدة فً السوق العالمً لألقمار الصناعٌة

 

( الٌوم أنها قد انتهت من بناء منشأة ستعمل ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١١٢يونيو  ١طوكيو، 

دٌنة ساغامٌهارا فً م Kamakura Worksالتابع لمنشأة  Sagami Factoryعلى مضاعفة طاقة إنتاج مكونات األقمار الصناعٌة فً مصنع 

للوحات المصفوفات الشمسٌة واللوحات الهٌكلٌة  Mitsubishi Electricبالٌابان. وتعد المنشأة الجدٌدة موقع اإلنتاج واالختبار الرئٌسً لدى شركة 

ً لألقمار ف Mitsubishi Electricومكونات األقمار الصناعٌة األخرى، ومن المتوقع أن تساعد هذه المنشأة على زٌادة حصة شركة  ً السوق العالم

 الصناعٌة بمجرد بدء اإلنتاج فً أكتوبر القادم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sagami Factoryصورة نموذجٌة للمنشأة الجدٌدة فً مصنع 

 

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

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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واحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم فً تصنٌع مكونات األقمار الصناعٌة للسوق العالمً، والسٌما  Mitsubishi Electricتعد شركة 

ت الهٌاكل المصنوعة من المواد المركبة المتطورة. حٌث تحظى الشركة بتارٌخ عرٌق فً تزوٌد شركات تصنٌع األقمار الصناعٌة العالمٌة بلوحا

التابعة لها. وعلى مدار أعوام، أصبحت شركة  Kamakura Worksٌكلٌة والهوائٌات التً ٌتم إنتاجها فً منشأة المصفوفات الشمسٌة واللوحات اله

Mitsubishi Electric .تمتلك حصة أساسٌة فً هذا السوق 

 

م اآللٌة، مما سٌساعد المصنع على ستعمل المنشأة الجدٌدة على إدخال عدد من معدات التصنٌع المتطورة، مثل معدات التشكٌل عالٌة الدقة ومعدات اللحا

ً المصنع داخل المنشأة الجدٌدة. كما أن تحقٌق عملٌات إنتاج متكاملة  مضاعفة طاقته اإلنتاجٌة. وسٌتم تجمٌع المعدات الحالٌة الموجودة بصورة متفرقة ف

فاءة اإلنتاج وتقلٌل وقت اإلنتاج وخفض التكالٌف ورفع من شأنه زٌادة ك —بدًءا من إنتاج المكونات واللوحات ووصوالً إلى اختبارها  —بصورة سلسة 

وسرعتها فً التكٌف  Mitsubishi Electricجودة المنتج بصورة أكبر. ومن المتوقع أن تعمل المنشأة الجدٌدة المتطورة على تعزٌز مرونة شركة 

 مع متطلبات السوق العالمً.

 

 Mitsubishi، تهدف شركةKamakura Worksفً منشأة  ٩٥٠٢ومع منشأة إنتاج األقمار الصناعٌة الجدٌدة المخطط االنتهاء منها فً ٌولٌو 

Electric  ٩٥٩٠ملٌار ٌن بحلول عام  ٠٠٥إلى تحقٌق إٌرادات ذات صلة بأنظمة الفضاء بقٌمة. 

 

 Mitsubishi Electricاألعمال التجارية ألنظمة الفضاء الخاصة بشركة 

قمر  ٠٥٥فً إنتاج أكثر من  -باعتبارها شركة رائدة فً مجال أبحاث الفضاء والتطوٌر  - Mitsubishi Electricلقد شاركت شركة 

، أصبحت الشركة هً شركة التصنٌع الٌابانٌة األولى ٩٥٥٥صناعً محلً ودولً، إما كمقاول أولً أو كمقاول رئٌسً من الباطن. وفً عام 

الخاصة بالشركة  Kamakura Worksالقادرة على تطوٌر األقمار الصناعٌة وتصمٌمها وتجمٌعها واختبارها فً مكان واحد. وقد تم تجهٌز 

بواحدة من أكبر غرف االختبار بالتفرٌغ الحراري فً الٌابان، وغرفة اختبار صوتً، ومجال اختبار أنظمة الهوائً. وحتى اآلن، أنتجت 

ا، باإلضافة إلى وحدات إلكترونٌة من أجل قمرً  ٠١األعمال  ًٌ الٌابانٌة لتوفٌر اإلمدادات بدون   H-II Transfer Vehicle (HTV)ا صناع

 قائد فً الفضاء الخارجً.

 وجودها فً السوق العالمً لألقمار الصناعٌة عندما وقع علٌها االختٌار لتزوٌد شركة  Mitsubishi Electricعززت شركة 

.Turksat A.S  ٌّة بالقمرٌن الصناعٌٌن . ٌستخدم هذان القمران الصناعٌان منصة القمر ٩٥٠٠فً مارس  4B-و TURKSAT-4Aالترك

، والتً تعمل على تسهٌل إطالق أقمار صناعٌة موثوق بها للغاٌة بتكالٌف Mitsubishi Electricالخاصة بشركة  DS2000الصناعً 

إلى مدار ثابت  ST-2فً إطالق قمر االتصاالت التجارٌة الصناعً  Mitsubishi Electric، نجحت شركة ٩٥٠٠معقولة. وفً ماٌو 

 Chunghwa Telecomوشركة Singapore Telecommunications Limitedبالنسبة لألرض لمشروع مشترك بٌن شركة 

Company Limited  ُمنحت الشركة عقًدا لتسلٌم قمر االتصاالت الصناع٩٥٠٢ومقرها تاٌوان. وفً عام ، ًEs’hail 2  إلى شركة

 .Qatar Satellite Company (Es’hailSat)التشغٌل 

 نظرة عامة على المنشأة الجديدة إلنتاج مكونات األقمار الصناعية

 ساغامٌهارا، محافظة كاناغاوا، الٌابان الموقع

 (٩م ٢٢٦٠)المساحة الطابقٌة:  ٩م ٨٢٩١ مساحة المبنى

 م ٠٠مكون من طابقٌن، بارتفاع هٌكل من الخرسانة المسلحة  الهٌكل

 المنتجات األساسٌة
مكونات األقمار الصناعٌة المصنوعة من مواد مركبة، وتشمل لوحات المصفوفات الشمسٌة واللوحات الهٌكلٌة 

 والهوائٌات وما إلى ذلك

 )التارٌخ المخطط له( ٩٥٠٨أكتوبر  التشغٌل

 ملٌارات ٌن تقرًٌبا ٦ األموال المستثمرة

الحفاظ على تدابٌر 
 البٌئة

 LEDمصباح  ٠٩٥٥كٌلو واط، ونظام تكٌٌف هواء ٌعمل بمضخة حرارٌة، و ٠٣نظام ٌعمل بالطاقة الشمسٌة بقوة 

 ونظام إلدارة الطاقة
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### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٢٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ فضاء نمٌة الرائدة عالم

وح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبنً ر

ة إلثراء المجتمع لتكون شركة صدٌقة للبٌئ Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

ا للمجموعة بمقدار  ًٌ فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ملٌار دوالر أمرٌكً*( ٦٨٢١ملٌار ٌن ) ٢٩٦١٢٣بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمال
 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٩٥٠٨مارس  ٦٠

www.MitsubishiElectric.com 
 ٩٥٠٨مارس  ٦٠األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ًٌنا للدوالر  ٠٠٩*بسعر صرف 

 


