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 كشريك WIPO GREENإلى منصة  Mitsubishi Electricانضمام شركة 

 للمساهمة في عالم أكثر استدامة من خالل الملكية الفكرية

 

( اليوم أنها أصبحت شريًكا في منصة التكنولوجيا ٦٥۰۳)طوكيو:  Mitsubishi Electricأعلنت شركة  – ۲۰۲۱مارس  ٥۱طوكيو، 

WIPO GREEN المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) التي تديرها(WIPO والتي ستستفيد ،Mitsubishi Electric  من تقنياتها الصديقة

يد، ستسجل دللبيئة لدفع االبتكار المفتوح والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة. وعلى وجه التح

Mitsubishi Electric اتها الصديقة للبيئة في قاعدة بيانات تقنيWIPO GREEN  لتوسيع الفرص للكيانات األخرى لتطبيق هذه التقنيات في

 مسارها نحو عالم أكثر استدامة يعتمد على إزالة الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ.

 

عبارة عن منصة على اإلنترنت تعزز نشر التقنيات الصديقة للبيئة من خالل ربط المالكين والمستخدمين لتسهيل االبتكار  WIPO GREENإن 

 كيانًا من اليابان اعتباًرا من يناير الماضي. ۲٥كيانًا عالميًا كشركاء، بما في ذلك  ۱۱۹، استقطبت ۲۰۱۳المفتوح. ومنذ انطالقها في عام 

 

 ية الفكريةإدارة الملك

بنشاط على تعزيز أصول الملكية الفكرية العالمية المرتبطة ارتباًطا وثيقًا باستراتيجيات نمو الشركة. وتساهم  Mitsubishi Electricتعمل 

 Mitsubishiالشركة في أعمالها ومجتمعها بشكل عام كواحدة من رواد العالم في قطاع ملكية براءات االختراع وتطبيقاتها. كما احتلت شركة 

Electric  وفقًا لما أعلنه مكتب براءات ۲۰۱۹المرتبة الثانية بين الشركات في اليابان من حيث عدد تسجيالت براءات االختراع في عام ،

الختراع ا ، واحتلت كذلك المرتبة الثالثة بين الشركات في جميع أنحاء العالم في تطبيقات معاهدة التعاون بشأن براءاتJPO)االختراع الياباني )

فرًصا متزايدة للكيانات  WIPO GREENفي منصة  Mitsubishi Electric. لذا، ستخلق مشاركة WIPO، وفقًا لما أعلنته ۲۰۲۰في عام 

 األخرى لالستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة الشاملة للشركة.

 

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

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

للمساهمة في عالم  ۲۰۲۱ديقة للبيئة في إطار خطة الشركة لالستدامة البيئية لعام على تعزيز إدارتها الص Mitsubishi Electricتعمل 

برؤية االستدامة ، أصدرت الشركة خطتها الخاصة ۲۰۱۹منخفض الكربون وقائم على إعادة التدوير وحماية التنوع البيولوجي. وفي يونيو 

حماية الهواء واألرض والمياه بتقنياتنا وبكل ما أُوتينا من قوة من أجل الحفاظ على مستقبل أفضل ، والتي تتضمن تصريح "*۲۰٥۰البيئية لعام 

بالمساهمة في مستقبل مستدام من خالل إزالة الكربون، وتوفير سالسل القيمة  Mitsubishi Electricللجميع". ومن اآلن فصاعًدا، تلتزم 

 األنظمة الموفرة للطاقة، وإنشاء البنية التحتية المتقدمة.اإلجمالية ذات التأثير المنخفض، والمنتجات و

 *a.html-https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613 ،۳۱  ۲۰۱۹يونيو 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٦٥۰۳)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تُعد شركة  ۱۰۰مع 
مية نرائدة عالميًا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت وت

االت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. تُثري شركة الفضاء واالتص
Mitsubishi Electric  مليار  ٤٤٦۲.٥المجتمع بالتكنولوجيا انطالقًا من بيانها "التغيير نحو األفضل". وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار

. وللمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع ۲۰۲۰مارس  ۳۱دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في مليار  ٤۰.۹ين )
www.MitsubishiElectric.com 

دوالر أمريكي، وهو السعر التقريبي الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل  ۱= ۱۰۹\*يتم تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي من الين بسعر صرف 
 ۲۰۲۰مارس  ۳۱العمالت األجنبية في 

https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html

