
 

 

 

 

 

 ٣٢٢٢رقم  بالنسبة للنشرة الفورية
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 تقدم الدعم إلغاثة منكوبي الزالزل في جزيرة سوالوسي بأندونيسيا Mitsubishi Electricشركة  

 

 Mitsubishi( اليوم أن مجموعة٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  - ٢٠١٨أكتوبر  ٢٦طوكيو، 

Electric  ش عقب سلسة الزالزل التي مليون ين تقريًبا( لمساعدة الضحايا ودعم جهود اإلنعا ٩٫٤٦مليون روبية أندونيسية ) ١٫١ستتبرع بمبلغ

سيتضمن مبلغ التبرع مساهمات من ثالث شركات فرعية تابعة للشركة ومن موظفيها المقيمين  ضربت جزيرة سوالوسي بأندونيسيا في شهر سبتمبر.

 ، PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator، وشركة PT. Mitsubishi Electric Indonesiaبأندونيسيا: شركة 

 PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia.وشركة 

 عن عميق أسفها لجميع المتضررين من هذه الكارثة وتقدم خالص أمانيها بالشفاء العاجل. Mitsubishi Electricوتعبر مجموعة 

 PT. Mitsubishi Electric Indonesia معلومات حول

 Gedung Jaya 8th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat 10340, Indonesia الموقع

 ( والمنتجات الميكانيكية الصناعيةFAبيع أنظمة تكييف الهواء واألجهزة المنزلية ومنتجات أتمتة المصانع ) النشاط

 PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator معلومات حول

 الموقع
Gedung Jaya 11th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat, PO Box 2765 

JKP10027, Indonesia 

 تصنيع المصاعد/الساللم المتحركة وبيعها وتركيبها وصيانتها النشاط

 PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia معلومات حول

 الموقع
Bekasi International Industrial Estate, Block C-11, No. 1-5, Desa Cibatu, Kecamatan 

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia 

 تصنيع وبيع معدات السيارات النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 MITSUBISHI ELECTRIC شركة

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

 

http://www.mitsubishielectric.com/


 

 

### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١٠٠مع ما يقرب من 
ت وتنمية شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاال

الت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبني روح الفضاء واالتصا
لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

مليار ين )وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٤٤٤٤٫٤جتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة حجم مبيعات إجمالية للمجموعة بمقدار الم
(IFRS) للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٨مارس  ٣١مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  ٤١٫٩؛ . 

iElectric.comwww.Mitsubish 

 ٢٠١٨مارس  ٣١ين للدوالر األمريكي، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١٠٦*بسعر صرف 
 


