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هي األولى بين الشركات اليابانية والثالثة عالمًيا  في تسجيالت طلبات   Mitsubishi Electricشركة 

 ٢٠٢٠براءات االختراع الدولية المقدمة في عام  

 االستعانة بمبادرات الملكية الفكرية العالمية لتحقيق النمو المستدام 

 

بين ( اليوم أنها احتلت المرتبة األولى ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠٢١مارس  ٣طوكيو، 

لمية  وفًقا إلعالن صادر عن المنظمة العا ٢٠٢٠عالمًيا من حيث طلبات براءات االختراع الدولية المقدمة في عام  والثالثةالشركات اليابانية 

فيما  Mitsubishi Electricتعكس التصنيفات العالية المكانة استراتيجية شركة  .مارس ٢للملكية الفكرية )الويبو(، ومقرها سويسرا، في 

 ( كمورد تجاري بالغ األهمية، بما في ذلك البحث والتطوير لدعم النمو المستدام للشركة. IPيتعلق بالملكية الفكرية )

 

بنشاط على تقديم طلبات براءات االختراع الدولية بما يتماشى مع أعمالها التجارية العالمية. واحتلت   Mitsubishi Electricتعمل شركة  

الشركة المرتبة األولى بين الشركات اليابانية لست سنوات متتالية ضمن أفضل خمس شركات على مستوى العالم لسبع سنوات متتالية. كانت 

شطة بشكل خاص في تقديم طلبات براءات االختراع المتعلقة بالحلول المدعومة بواسطة إنترنت األشياء ن  Mitsubishi Electricشركة 

(IoT( والذكاء االصطناعي )AI.في السنوات األخيرة ) 

 

 
  Mitsubishi Electricطلبات براءات االختراع والتصنيفات الدولية لشركة 

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

 وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي. و/أو المواصفات الخاصة. في حال 
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 Mitsubishi Electricمبادرات تطوير الملكية الفكرية الخاصة بشركة 

 الملكية الفكرية تستهدف استراتيجيات األعمال والبحث والتطوير على مستوى المجموعة  (1

 تتكامل مبادرات الملكية الفكرية والمعايير الفنية بشكل وثيق مع استراتيجيات األعمال والبحث والتطوير. -

لملكية الفكرية الخاضع للُسلطة المباشرة للرئيس في المكتب الرئيسي بتنسيق أنشطة أقسام الملكية الفكرية في المصانع  يقوم قسم ا -

 ومراكز البحث والتطوير والشركات التابعة في جميع أنحاء العالم.

 

 أنشطة الملكية الفكرية العالمية واستراتيجيات المعايير الدولية  (2

 المبادرات المهمة المتعلقة بالملكية الفكرية األعمال األساسية ومشاريع البحث والتطوير المهمة.تدعم  -

 يتم تقديم براءات اختراع الملكية الفكرية في البلدان الناشئة الواعدة في وقت مبكر وبشكل استباقي.  -

 ت المتحدة األمريكية وأوروبا والصين وجنوب شرق آسيا. يتم تعيين الموظفين المقيمين إلدارة أنشطة الملكية الفكرية في الواليا -

يتم الحصول على براءات االختراع من أجل الوفاء بالمعايير الدولية )"براءات االختراع القياسية األساسية"( وفي المجاالت التي  -

 تشتد فيها المنافسة، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وحصتها في السوق. 

 

 https://www.MitsubishiElectric.com/en/about/rd/ip/index.pageلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

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

تصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. ُتثري شركة الفضاء واال
Mitsubishi Electric  مليار ين   ٤٤٦٢.٥المجتمع بالتكنولوجيا انطالًقا من بيانها "التغيير نحو األفضل". وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار

. وللمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع ٢٠٢٠مارس  ٣١دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  مليار ٤٠.٩)
www.MitsubishiElectric.com 

دوالر أمريكي، وهو السعر التقريبي الُمعطى من قبل سوق طوكيو   ١= ١٠٩\*يتم تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي من الين بسعر صرف 
 ٢٠٢٠مارس  ٣١عمالت األجنبية في لتبادل ال

 

https://www.mitsubishielectric.com/en/about/rd/ip/index.page

