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توفر التمويل واإلمدادات الالزمة لدعم جهود اإلغاثة المرتبطة بمكافحة  Mitsubishi Electricشركة 

 ( في اليابانCOVID-19فيروس كورونا )

 ملٌون ٌن تقرًٌبا وإمدادات مثل األقنعة الطبٌة ٠١١تبرعات بقٌمة 

 

( الٌوم أنها ستدعم المتخصصٌن فً ٣٠١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٤٢٤٢مايو  ٣٥طوكيو، 

دوالر  ٠٦١،١١١ملٌون ٌن تقرًٌبا )حوالً  ٠١١من خالل التبرع بمبلغ  COVID-19مجال الرعاٌة الصحٌة فً الكفاح ضد فٌروس 

كً( وتزوٌد المؤسسات الطبٌة باألدوات األساسٌة مثل األقنعة الطبٌة. وستتخذ الشركة جمٌع اإلجراءات الممكنة للمساعدة فً احتواء أمرٌ

 المرض واستئناف سٌر األنشطة االجتماعٌة واالقتصادٌة بشكل طبٌعً فً أقرب وقت ممكن.

 مليون ين تقريًبا ٣٢٢التبرع بمبلغ 

ملٌون ٌن لدعم المتخصصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة العاملٌن فً الخطوط األمامٌة  ٠١١بحوالً Mitsubishi Electricستتبرع شركة 

واألطفال المتضررٌن من اإلغالق المطول للمدارس. ستأتً األموال من مساهمات غٌر موحدة باإلضافة إلى التبرعات الموجودة بصندوق 

SOCIO-ROOTS  لشركةMitsubishi Electricوم الصندوق بجمع تبرعات من موظفً شركة . سٌقMitsubishi Electric  وستقدم

الشركة بعد ذلك تبرعات مماثلة، مما سٌؤدي فً الواقع إلى مضاعفة حجم التبرعات. ولقد بدأت الشركة فً طلب التبرعات على موقعها 

 اإللكترونً لتمكٌن الموظفٌن من المساهمة حتى فً ظل العمل فً المنزل.

 لمواد الالزمةتوفير ا

 األقنعة الطبية ومواد أخرى (1)

 ( وإمدادات من الُمطهرات للمؤسسات الطبٌة.N95قناع طبً من نوع ) ٠١١،١١١حوالً  Mitsubishi Electricستوفر شركة  

 

 

 

 

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

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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 تصنيع األقنعة الواقية للوجه (2)

فً مدٌنة أماغازاكً بمحافظة هٌوغو   Mitsubishi Electricسٌتم إنتاج األقنعة الواقٌة للوجه فً مركز هندسة التصنٌع لشركة  

ا. سٌتم استخدام  Nagoya Worksو ًٌ فً مدٌنة ناغوٌا بمحافظة آٌتشً اعتباًرا من منتصف شهر ماٌو. وستتم زٌادة القدرة اإلنتاجٌة تدرٌج

وسُتستخدم بشكل رئٌسً فً المصانع، وهً ، Mitsubishi Electricاألقنعة الواقٌة للوجه داخل المؤسسة من قِبل موظفً مجموعة 

ا بدالً من شرائها من الخارج، ستساعد الشركة فً توفٌر المزٌد من ًٌ  لٌست لألغراض الطبٌة. ومن خالل إنتاج األقنعة الواقٌة للوجه داخل

نعة الواقٌة للوجه للشركات األقنعة الواقٌة للوجه لالستخدام المجتمعً. وفً نهاٌة المطاف، تأمل الشركة فً توفٌر فائض من األق

 والمنظمات الخارجٌة.

 

عن تعاطفها العمٌق وتعازٌها الحارة ألي شخص فقد أحد أفراد أسرته أو زمالئه أو أصدقائه جراء  Mitsubishi Electricتعرب شركة 

ٌن الذٌن ٌعملون فً . كما تعرب الشركة عن خالص االمتنان لمتخصصً الرعاٌة الصحٌة وجمٌع االشخاص اآلخرCOVID-19فٌروس 

 الخطوط األمامٌة لحماٌة المجتمعات ومساعدة المحتاجٌن.

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠١١مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٣٠١٦ ًٌ ( شركة رائدة عالم

ات واالتصاالت وتنمٌة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
المجتمع بالتكنولوجٌا انطالًقا من بٌان الشركة "التغٌٌر نحو األفضل" وبٌانها البٌئً "التغٌٌرات  Mitsubishi Electricالبناء. ُتثري شركة 

. ٦١٦١مارس  ٦٠ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ١.٠.ملٌار ٌن ) ٣٦.٠..البٌئٌة". وقد سجلت الشركة إٌرادات بمقدار 
 www.MitsubishiElectric.com للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة

دوالر أمرٌكً، وهو السعر التقرٌبً الُمعطى من قبل سوق طوكٌو  ٠= ٠١٠\*ٌتم تحوٌل المبالغ بالدوالر األمرٌكً من الٌن بسعر صرف 
 ٦١٦١مارس  ٦٠لتبادل العمالت األجنبٌة فً 

 


