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 تطلق مشروًعا تجریبًیا لتسلیم نظام مراقبة  Mitsubishi Electricشركة 
 لشبكة میاه مقامة على مساحة واسعة في سیریالنكا

 وجودتھا في سیریالنكا ستتعاون مع مدینة كوبي في الیابان لتحسین مستوى ثبات إمدادات المیاه
 

) الیوم أنھا أطلقت مشروًعا تعاونًیا ٦٥۰۳(طوكیو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ۲۰۱۹یونیو  ۱۸طوكیو، 

ة واسع النطاق یھدف إلى االستعانة بالتقنیات الیابانیة في تسلیم نظام مركزي للمراقبة یعمل على إدارة شبكة میاه مقامة على مساحة واسع

 ) وبالتعاون معJICAالة التعاون الدولي الیابانیة (وتضم مرافق متعددة إلمدادات المیاه في سیریالنكا. وسیتم تنفیذ المشروع تحت إشراف وك

 Mitsubishi. وستطبق شركةMitsubishi Electricفي الیابان التي تعمل على تشغیل مرافق معالجة المیاه التابعة لشركة  ۱ مدینة كوبي

Electric) التي تدعم أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة ،SDGs۲فھا الشاملة وخبراتھا فیما یتعلق بمعالجة المیاه )، اآلن تقنیاتھا ومعار

 بھدف تحسین مستوى ثبات المیاه وجودتھا في سیریالنكا.
 .۲۰۱٥دیسمبر  ۱ومدینة كوبي اتفاقیة لتطویر األعمال التجاریة المتعلقة بالمیاه والبنیة التحتیة في الخارج في  Mitsubishi Electricوقعت شركة  ۱
 .۲۰۳۰من أجل البشریة والكوكب وتحقیق االزدھار بحلول عام  ۲۰۱٥تدامة، وھي خطة تنفیذیة تبّنتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام أھداف التنمیة المس ۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

تزویده للرجوع إلیھ بسھولة عند الحاجة. یرجى الرجوع إلى النص اإلنجلیزي األصلي للحصول على إن ھذا النص ترجمة للنص اإلنجلیزي الرسمي لھذا اإلصدار الجدید، وقد تم 

 التفاصیل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فیجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلیزي األصلي.
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 نظرة عامة
في تشجیع استخدام التكنولوجیا المقدمة من شركات القطاع الخاص الیابانیة من أجل دعم التقدم االجتماعي  JICAتتمثل إحدى مبادرات وكالة 

على فھم واالقتصادي في الدول النامیة. وباإلضافة إلى مساھمة األنشطة المقدمة في تحقیق التنمیة، فإنھا تساعد المسؤولین في ھذه الدول أیًضا 

مة التي تقدمھا الشركات الیابانیة بصورة أفضل. ومن خالل المشروع الذي تم اإلعالن عنھ، ستتولى شركة التقنیات المتنوعة والمتقد

Mitsubishi Electric  تسلیم نظامھا لمراقبة شبكة المیاه المقامة على مساحة واسعة للمجلس القومي إلمدادات المیاه ونظام الصرف

)NWSDB ًا على األعمال التشغیلیة، بما في ذلك فرًصا للمراقبة والتدریب باستخدام نظام فعلي قید ) بسیریالنكا. كما ستوفر الشركة تدریب

المشروع على  Mitsubishi Electricالتشغیل في الیابان، مع توفیر جوالت في المصانع التي تنتج معدات معالجة المیاه. وقد طرحت شركة 

. كما تم عقد اجتماع تحضیري وورش عمل في سیریالنكا في شھر مارس ۲۰۱۷ وتمت الموافقة علیھ في شھر أغسطس من عام JICAوكالة 

 الماضي لتوضیح الغرض من المشروع وبنیتھ التنظیمیة، ویتم العمل اآلن على إطالق المشروع بصورة جدیة بالتعاون مع مدینة كوبي.

 

 معلومات أساسیة عن المشروع
نظام لخمس دول ومنطقة واحدة منذ بدء أعمالھا التجاریة المتعلقة بمعالجة المیاه  ۱۰۰أكثر من  Mitsubishi Electricلقد سلمت شركة 

أن  Mitsubishi Electric، أقرت شركة ۲۰۱٥. ووفًقا للتقییمات المحلیة التي تم إجراؤھا في سیریالنكا في عام ۲۰۰۳حول العالم في عام 

تقدیم نظام لمراقبة شبكة المیاه المقامة على  JICAیة. فاقترحت الشركة على وكالة البیانات المرتبطة بجودة المیاه وحجمھا غیر مستخدمة بفعال

 مساحة واسعة وإقامة ورش عمل ذات صلة من خالل مشروع تعاوني.

 

 تفاصیل المشروع
 دعم حل مستقل لمشكالت إمدادات المیاه ) 1

كیفیة استخدام أنظمة مراقبة شبكات المیاه المقامة على مساحات واسعة  NWSDBسُتعقد ورش عمل لتعلیم المھندسین في مجلس   -

یونیو على جولة لمعاینة مركز التحكم  ۲٦إلى  ۲۰في الیابان وسیریالنكا. وستشتمل الورشة التي سُتعقد في الیابان في الفترة من 

وجیا الیابانیة لمعالجة المیاه. حیث سیتمثل الھدف المركزي المخصص إلمدادات المیاه في مدینة كوبي، وذلك من أجل تقدیم التكنول

 الرئیسي في تدریب المھندسین على كیفیة تحدید المشكالت وحلھا بدقة وباستقاللیة.

 نقل التقنیات المتقدمة والمعارف الشاملة والخبرات الیابانیة ) 2
ت معالجة المیاه والتحكم فیھا، باإلضافة إلى الدعم على نقل التقنیات المتقدمة لمراقبة عملیا Mitsubishi Electricستعمل شركة  -

 التشغیلي ذي الصلة.

على نقل معارفھا الشاملة وخبراتھا بشأن تشغیل مرافق المراقبة  Kobe City Water Works Bureauكما ستعمل منظمة  -

 والتحكم في عملیات معالجة المیاه من وجھة نظر المستخدم.

 نة بشركات محلیةتأسیس نظام تجریبي باالستعا ) 3
تركیب معدات قیاس جودة المیاه وحجمھا، باإلضافة إلى تركیب النظام التجریبي المصمم  Mitsubishi Electricستتولى شركة  -

لمشاركة بیانات القیاس ومراقبتھا في مركز الدعم اإلقلیمي للمناطق اإلداریة بمدینتّي دھیواال وكالوتارا الواقع جنوب غرب مقر 

 ، وذلك في شھر أكتوبر المقبل.NWSDBمجلس 

بالشركات السیریالنكیة في عملیات شراء  Mitsubishi Electricومن أجل تعزیز اإلمكانات التقنیة المحلیة، ستستعین شركة  -

 المعدات وبرمجة البرامج وتركیب النظام التجریبي وصیانتھ.

 التطویر المستقبلي
تقدیم المساھمات المتعلقة بثبات إمدادات المیاه وجودتھا في الدول النامیة من خالل نظامھا لمراقبة  Mitsubishi Electricستواصل شركة  

أیًضا أنھا ستواصل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  Mitsubishi Electricشبكات المیاه المقامة على مساحات واسعة. كما تتوقع شركة 

 الطاقة والحفاظ على مصادر المیاه في جمیع أنحاء العالم. لألمم المتحدة عن طریق تقدیم حلول لتوفیر
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 
(طوكیو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفیر منتجات موثوق بھا وعالیة الجودة، تعد شركة  ۱۰۰مع ما یقرب من 

ع وتسویق وبیع المعدات الكھربائیة واإللكترونیة المستخدمة في معالجة المعلومات ) شركة رائدة عالمًیا معترف بھا في مجال تصنی٦٥۰۳
ت واالتصاالت وتنمیة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعیة واإللكترونیات االستھالكیة والتكنولوجیا الصناعیة والطاقة والنقل ومعدا

 Mitsubishi Electricألفضل، وعبارتھا البیئیة، التغییرات البیئیة، تسعى شركة البناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغییر نحو ا
ملیار دوالر أمریكي*)  ٤۰٫۷ملیار ین ( ٤٥۱۹٫۹لتكون شركة صدیقة للبیئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجیا. وقد سجلت الشركة إیرادات بمقدار 

 معلومات، تفضل بزیارة:. للمزید من ال۲۰۱۹مارس  ۳۱في السنة المالیة المنتھیة في 
www.MitsubishiElectric.com 

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱یًنا للدوالر األمریكي، وھو سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكیو لتبادل العمالت األجنبیة في  ۱۱۱*بسعر صرف 
 


