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 ( في الصينCOVID-19تدعم جهود اإلغاثة من فيروس كورونا ) Mitsubishi Electricشركة 

 

( أنها ستدعم أنشطة اإلغاثة المتعلقة ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠٢٠فبراير  ١٧طوكيو، 

مليون ين( لجمعية الصليب األحمر في  ١٦( في الصين من خالل التبرع بمليون يوان صيني )حوالي COVID-19بفيروس كورونا الجديد )

 Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd.مقاطعة هوبي بالصين من خالل شركتها الفرعية 

 

 أمانيها بالشفاء العاجل للجميع.عن عميق أسفها لجميع المتضررين من هذا المرض وتقدم خالص  Mitsubishi Electricوتعبر شركة 

 

Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. 

 الموقع
Rm No. 1507, Pacific Century Tower A, No.2A Workers Stadium North Road, Chaoyang 

District, Beijing 100027 P.R.C. 

 مكتب تمثيلي إقليمي يقدم االستثمارات والقروض واالستشارات والدعم في مجال البحث والتطوير للمكاتب اإلقليمية األعمال

 

 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

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

والطاقة والنقل ومعدات واالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية 
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

ليار دوالر أمريكي*( م ٤٠٫٧مليار ين ) ٤٥١٩٫٩لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار 
 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٩مارس  ٣١في السنة المالية المنتهية في 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٠١٩مارس  ٣١يًنا للدوالر األمريكي، وهو سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١١١*بسعر صرف 

 

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 ELECTRICشركة 

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