
ARABIC

A
R
A
B

IC



مطبوع عىل ورق من مواد صديقة للبيئة معتمدة من جملس إدارة الغابات

املوقع اإللكرتوين لرشكة ميتسوبييش
للمزيد من املعلومات حول أعامل رشكة ميتسوبييش ومسؤوليتها 

املجتمعية وأنشطتها البيئية وعالقاهتا مع املستثمرين واملعلومات املتعلقة 
بالتوظيف، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين.

http://www.mitsubishicorp.com/global

مكتبة رشكة ميتسوبييش
تتضمن هذه الصفحة مصادر إضافية، بام يف ذلك مقطع فيديو تعريفي 

بالرشكة، وملحة عن تارخيها، ونبذة عن األنشطة املجتمعية التي تساهم هبا 
وبعض اإلعالنات اخلاصة بالرشكة.

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary



جدول املحتويات
mitsubishi corporation 2015

املقدمة
فلسفة الرشكة / تاريخ الرشكة

التوجه االسرتاتيجي اجلديد

الشبكة العاملية

اهليكل التنظيمي

تعريف جمموعات األعامل
جمموعة خدمات األعامل

جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية
جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير

جمموعة أعامل الطاقة
جمموعة املعادن
جمموعة اآلالت

جمموعة الكيميائيات
جمموعة احتياجات احلياة اليومية

املسؤوليات االجتامعية CSR والشؤون البيئية

حوكمة الرشكة / نظام الرقابة الداخلية

االمتثال للقوانني

اإلدارة

مالمح املوقف املايل

أهم الرشكات الفرعية والتابعة لنا

4

6

8

10

11

12

14

16

18

20

22

24

26

28

29

30

32

34

3



فلسفة الرشكة – املبادئ الثالثة

تعد رشكة ميتسوبييش كوربوريشن )MC( من رشكات األعامل العاملية املتكاملة التي تعمل يف جمال تطوير وإدارة األعامل يف مجيع الصناعات تقريبًا بام فيها 
التمويل الصناعي والطاقة واملعادن و اآلالت واملواد الكيميائية واألغذية واألعامل التجارية املتعلقة بالبيئة. وتتوسع نشاطات رشكة ميتسوبييش حاليا خارج 

نطاق نشاطاهتا التجارية التقليدية نظرا لتنوع أعامهلا ما بني تطوير املصادر الطبيعية وأعامل جتارة التجزئة والبنى التحتية واملنتجات املالية وإنتاج السلع الصناعية.
توّظف رشكة ميتسوبييش أكثر من 65,000 شخص من القوة العاملة من جنسيات خمتلفة عرب ما يزيد عىل 200 مكتب ورشكة تابعة موّزعة يف حوايل 90 

بلدا عرب العامل، ضمن شبكة مكونة من أكثر من 600 جمموعة رشكات.

مسؤولية الرشكة جتاه املجتمع
»شوكي هوكو«

بذل اجلهد إلثراء املجتمع ماديًا ومعنويًا من خالل األعامل التي تساهم 
أيضا يف احلفاظ عىل بيئة األرض.

االستقامة والعدالة
»شوجي كومي«

التمسك بمبادئ الشفافية واالنفتاح واحلرص عىل النزاهة واإلنصاف 
عند أداء العمل.

التفاهم العاملي من خالل األعامل
»ريتسغيو بويكي«

توسيع األعامل من منظور واسع جيمع العامل.

صاغت رشكة »ميتسوبييش« تلك »املبادئ الثالثة« كأسس 
العمل عندما كان اسم الرشكة: )ميتسوبييش للتجارة( 

بناء عىل تعاليم كوياتا إيواساكي الرئيس األسبق والرابع 
للرشكة يف عام 1934.

بالرغم من أن رشكة ميتسوبييش للتجارة توقفت عن 
الوجود يف عام 1947 إال اهنا تبنت هذه املبادئ كفلسفة 

رشكة ميتسوبييش يف ثوهبا اجلديد، وال تزال روحها تعيش 
يف أفعال وأعامل املدراء والعاملني فيها حتى اليوم. كام أن 

هذه املبادئ تشكل حجر الزاوية لإلدارة يف كل رشكات 
جمموعة ميتسوبييش. إن رشكات ميتسوبييش - التي 

تتقاسم نفس التقاليد والقيم - تعمل ناشطة يف املجاالت 
املختلفة وتستمر بنموها يف ظل منافسة ودية فيام بينها.

)يف يناير 2001، تم االتفاق عىل هذا التفسري احلديث للمبادئ الثالثة يف اجتامع »ميتسوبييش كينيوكاي« 
للرشكات الذي تعقده جمموعة ميتسوبييش دوريًا(

رشكة ميتسوبييش
املقدمة
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من تأسيس الرشكة حتى السبعينيات
تأسست »ميتسوبييش شوجي« اجلديدة يف عام 1954 ويف نفس 

العام تم إدراجها يف بورصة طوكيو وأوساكا. ويف عام 1967 أعلنت 
الرشكة أول خطة إدارية هلا. ويف عام 1968 قررت الرشكة االستثامر 
يف مرشوع ضخم لتطوير الغاز الطبيعي املسال يف بروناي وكان ذلك 

أول استثامر عىل مستوى ضخم للرشكة. ومل تتوقف طموحات أعامل 
الرشكة عىل النشاطات التجارية فقط، فبدأت يف توسيع جماالهتا إىل 

التطوير واالستثامرات عىل نطاق عاملي، وقد شهد ذلك مشاريع خام 
احلديد والفحم يف أسرتاليا وكندا وأعامل حقول امللح يف املكسيك. 
 Mitsubishi“ ومن ثم أطلقت الرشكة عىل نفسها اسمها الرسمي

Corporation” باللغة اإلنجليزية يف عام 1971.

الثامنينيات
كانت رشكة ميتسوبييش كوربوريشن بحاجة إىل إنشاء أنظمة جديدة 

جلني األرباح، فبدأت الرشكة بالعمل عىل انسيابية أعامهلا القائمة حاليا 
وتطوير عمليات أكثر فعالية. يف عام 1986 رسخت الرشكة سياسة 

جديدة، التي نقلت تركيزها من زيادة الصفقات إىل املكاسب. ويف نفس 
العام تم حتديد خطة إدارية جديدة. ويف عام 1989، تم إدراج أسهم 

الرشكة يف بورصة لندن.

التسعينيات
أعلنت رشكة ميتسوبييش يف عام 1992 سياسة جديدة لإلدارة: بدأت 

الرشكة بوضع مزيد من الرتكيز عىل عملياهتا املوحدة وزيادة قيمة 
أصوهلا بغية إعادة إظهار الرشكة كرشكة عاملية »نظيفة اليد«. وقد بذلت 

املزيد من اجلهود لعوملة عمليات الرشكة وأفرادها ووضعت رشكة 
ميتسوبييش يف عام 1998 خطة “MC2000” التي أدخلت مفهوم 
»االختيار والرتكيز« عىل األعامل، معززة املجاالت االسرتاتيجية، 

ومشددة عىل السياسات املوجهة لصالح العمالء. كان للخطة اجلديدة 
دور فعال يف تعزيز أسس الرشكة ومتهيد الطريق ملستقبل مزدهر.

نحو األلفية اجلديدة
وضعت رشكة ميتسوبييش يف عام 2001 خطة “MC2003” وهي خطة 

طموحة جديدة للنمو، تنطوي عىل التوسع يف سالسل قيمة الرشكة 
وتعزيز ربحيتها، وتركيز االسرتاتيجيات هبدف إنشاء أعامل جديدة. 

 ”INNOVATION 2007“ ويف عام 2004 تم كشف النقاب عن اخلطة
التي هدفت إىل تأسيس رشكة ميتسوبييش عىل أهنا »مبتكر الصناعات 
اجلديدة«، هبدف إطالق عهد جديد وعملية نمو يدًا بيٍد مع املجتمع. 

يف عام 2007، أسست الرشكة حديثًا جمموعة ابتكار األعامل وجمموعة 
التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير. عندئذ ويف العام 

 2008 أعلنت جمموعة ميتسوبييش عن خطتها اإلدارية 

“INNOVATION 2009”. يف عام 2009 قامت الرشكة بإعادة هيكلة 

جمموعة ابتكار األعامل واستحدثت دائرة تطوير يف الرشكة. ويف إبريل 
2010 قامت الرشكة بإعادة تنظيم وتطوير هذه الدائرة من خالل إنشاء 

جمموعتني جديدتني، األوىل جمموعة تطوير أعامل البيئة العاملية، والثانية 
جمموعة خدمات األعامل. ويف يوليو من عام 2010 أعلنت رشكة 

ميتسوبييش عن خطة إدارية جديدة باسم »اسرتاتيجية الرشكة متوسطة 
األجل 2012« التي سعت إىل تعزيز منصة إدارتنا عىل أساس تنويع 

نامذج األعامل. وتم اإلعالن عن »التوجه االسرتاتيجي اجلديد - رسم 
مسار جديد نحو النمو املستدام« يف مايو من عام 2013. 

تاريخ الرشكة
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اختيار »األعامل الرابحة«   ○
عرب إعادة صياغة املحافظ 

املالية بشكل استباقي
تعزيز األعامل الرابحة  ○

نسبة متساوية ما بني أصول   ○
املوارد وأصول مصادر 

أخرى غري املوارد

عدد األعامل الفرعية اجلزئية 
)BSS(

عدد األعامل الفرعية اجلزئية 
التي تدر عائدات من الدخل 
الصايف تزيد عن 20 مليار ين

عدد األعامل الفرعية اجلزئية التي 
توّلد عائدات من الدخل الصايف 

ترتاوح ما بني 10-20 مليار ين

47

5

1

ما بني 35 و 40

10≧

ما بني 10 و 15

السنة املالية 2012 
التي تنتهي يف 
العام 2020مارس 2013

رؤية املحافظ املالية

 التنويع األمثل 
واألعامل الرابحة

رسم مسار جديد نحو النمو املستدام

رؤيتنا    نطمح ملضاعفة حجم أعاملنا بحلول العام 2020

املوارد  ○
مضاعفة اإلنتاج املنسوب حلقوق 

املسامهني

مصادر أخرى غري املوارد   ○
مضاعفة األرباح

ان التوجه االسرتاتيجي اجلديد يؤكد جمددا قيمة رشكة ميتسوبييش كرشكة قادرة عىل »توفري املنافع املحتملة وكذلك األرباح املستقرة عىل كامل 
مدى دورات األعامل من خالل إدارة حمافظ مالية متنوعة بنامذج األعامل والصناعات واألسواق واجلغرافيا«. وأثناء عملنا عىل تعزيز حمافظنا 

املالية، نسعى جاهدين لتحقيق رؤيتنا للنمو وسنعمل عىل تعزيز القيمة اإلمجالية لرشكتنا.

 الغاز الطبيعي املسال: 
7 مليون طن

الفحم: 20 مليون طن
النحاس: 250 ألف طن

السنة املالية 2012 التي 
تنتهي يف مارس 2013

العام 2020

×2

180 مليار ين

السنة املالية 2012 التي 
تنتهي يف مارس 2013

العام 2020

تبنت إدارة رشكة ميتسوبييش االسرتاتيجية احلالية بعنوان »التوجه االسرتاتيجي اجلديد - رسم مسار جديد نحو النمو املستدام« يف السنة املالية 2013. ويف ضوء 
نامذج األعامل املتطورة وبيئة العمليات، فقد وضع التوجه االسرتاتيجي اجلديد سياسة اإلدارة األساسية جبنًا إىل جنب مع اسرتاتيجيات األعامل والتسويق. وهي 

معّدة لتحقيق أهداف النمو طويلة األمد للرشكة »بحلول العام 2020«.

التوجه االسرتاتيجي اجلديد

مضاعفة األعامل

تطلعات النمو 2020

×2
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اسرتاتيجيات األعامل واسرتاتيجيات السوق

اسرتاتيجيات السوقاسرتاتيجيات األعامل
التوّجه نحو آسيااستخدام رأس املال بشكل فّعال

االستثامر يف النمو يف حني نقوم بإعادة صياغة حمافظنا املالية بشكل استباقي، مع تركيز قوي عىل األسواق اآلسيوية.
.)R&D تكريس ما مقداره 100 مليار ين )عىل مدى فرتة ثالث سنوات( لالستحواذ عىل »األسواق اجلديدة« يف إطار مبادرات الرشكة )البحث والتطوير يف الرشكة

تسليم املشاريع حتت التنفيذ وتطوير األصول ○○
األساسية يف خط مشاريعنا بشكل انتقائي

إعادة الرتكيز عىل اإلنتاجية والتكلفة سواء ○○
كانت عىل شكل رأس مال أو العمليات 

آخذين بعني االعتبار الطبيعة الدورية 
للموارد وصناعات الطاقة

األغذية: بناء شبكة توريد احلبوب عرب ○○
القارتني األمريكيتني

املوارد املعدنية وموارد النفط والغاز: ○○
تطوير مشاريع و تأمني مصادر التوريد يف آسيا 

وأوقيانوسيا واألمريكتني وروسيا وغرب 
إفريقيا؛ وإنشاء مركز تسويق عاملي قاعدته 

يف آسيا
األسمدة: العمل عىل تطوير مصادر للمواد ○○

األولية لألسمدة التي يمكن هلا استهداف 
األسواق عرب آسيا

إعادة صياغة املحافظ املالية بشكل مسبق ○○
بالتزامن مع الرؤية طويلة األجل إلجياد 

»األعامل الرابحة« املتعددة وذات احلجم 
الكبري، وحترير رأس املال من أجل الفرص 

االستثامرية اجلديدة
تقديم رأس املال ملعظم الفرص الواعدة يف ○○

قطاعات وصناعات حمددة.
تعقب الفرص االستثامرية يف قطاعات ○○

صناعة السيارات واألغذية والتجارة 
بالتجزئة وتوليد الطاقة وعلوم احلياة والغاز 

الصخري النهائي وإدارة األصول

البيع بالتجزئة: إنشاء سلسلة قيمة ملواد احلياة ○○
األساسية يف األسواق اآلسيوية من خالل بناء 

أفرع البيع بالتجزئة مع الرشكاء البارزين
صناعة السيارات: تعزيز العمليات التايالندية ○○

واإلندونيسية وتطبيق نامذج األعامل فيها يف 
البلدان اآلسيوية املجاورة

توجه االسرتاتيجيات

خلق قيمة مستدامة للرشكة عرب نشاطات األعامل، والسعي لتحسني القيم البيئية واالجتامعية للرشكة من ○○
خالل املبادرات الشاملة والعاملية

تعزيز »األعامل الرابحة« من خالل إعادة الصياغة املسبقة ألرباحنا هبدف الوصول إىل مكانة الصدارة يف ○○
املنافسة الدولية

املبادئ

احلفاظ عىل معدل استثامر متوسط خالل السنوات الثالث املاضية )ما بني 2.0-2.5 ترليون ين( من أجل ○○
حتسني قاعدة أرباحنا

ترسيع تصفيات الرشكات بشكل انتقائي وحترير رأس املال الستثامرات جديدة○○
سياسات االستثامر

توفري توزيع مستقر لألرباح من خالل تبني سياسة مكونة من مرحلتني ذات أجزاء ثابتة متغرية○○
وضع أساس لتوزيع األرباح وفقا ملستوى أرباح أسايس قدره 350 مليار ين يف السنة○○ سياسة توزيع األرباح

تعظيم القيمة املستدامة للرشكة مع حمافظ مالية خمتارة متنوعة

زيادة الرتكيز عىل االنضباط املايل من خالل متويل االستثامرات داخل التدفقات النقدية اخلاصة بنا عىل ○○
سبيل املثال، وذلك عىل افرتاض مستوى أرباح أساسية قدرها 350 مليار ين يف السنة

حتقيق عائد عىل حقوق املسامهني متوسطة إىل طويلة األجل ترتاوح ما بني %15-12○○
االنضباط املايل

تلبية الطلب أعامل املوارد
املتزايد عىل 
املواد األولية

مصادر أخرى 
االرتقاء بعملية غري املوارد

توطني متعدد 
يف األسواق 

اآلسيوية
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)كام يف 1 متوز، يوليو 2015(

املكتب 
الرئييس

○】اليابان【
سابورو
سينداي

ناغويا
نييغاتا
توياما

شيزووكا
أوساكا

تاكاماتسو
هريوشيام
فوكووكا

ناها

○】أمريكا الشاملية【
نيويورك

سان فرانسيسكو
سياتل

سيلكون فايل
لوس أنجلس

هيوستن
واشنطن

داالس
بيتسربغ
بوسطن
توسون

فانكوفر
تورونتو

فيكتوريا
مكسيكو سيتي

كرييتارو

○】أمريكا الالتينية【
مدينة غواتيامال

مدينة بنام
كيتو

ليام

الباز
بوغوتا

سانتياغو
كراكاس

بويرتو أورداس
أسونسيون

بوينس آيرس
ساو باولو

ريو دي جانريو
بيلو هوريزونتي

سانتوس

○】أوروبا وإفريقيا【
لندن

مدريد
باريس

بروكسل
أمسرتدام

دوسلدورف
فرانكفورت

برلني
ميالنو
أوسلو

براغ
ستوكهومل

وارسو
بوخارست

بلغراد
أثينا

صوفيا
موسكو

فالديفوستوك
يوجنو-ساخالينسك

كييف
جوهانسربغ

داكار
الدار البيضاء

أبيجان
اجلزائر

الغوس
تونس
مابوتو
نريويب

أديس أبابا
دار السالم

○○】الرشق األوسط 
وآسيا الوسطى【

إسطنبول
أنقرة
باكو

عشق آباد
طشقند

أستانا
أملايت

ديب
القاهرة

تل أبيب
رام اهلل

عامن
الرياض

جدة
اخلرب

البرصة
الدوحة
أبوظبي
مسقط

الكويت
طهران

○】رشق آسيا【
أوالن باتور

بكني
شينجدو

قوانغتشو
شينتشني

ووهان
تيانجني
شيامن

نانجينغ
تشينغداو
شانغهاي

داليان
شنيانغ

هونغ كونغ
تايبيه

○】آسيا وأوقيانوسيا【
كراتيش

إسالم أباد
الهور

نيودهلي
مومباي

مواقع عمليات رشكة ميتسوبييش

الشبكة العاملية
 لدى رشكة ميتسوبييش أكثر من 200 مكتب ورشكة تابعة بام يف ذلك مكاتبنا يف اليابان، وتطوير أعاملنا بالتعاون مع ما يزيد عن 

600 جمموعة رشكات يف ما يقارب 90 بلدًا حول العامل.

اليابان

أمريكا الشاملية

أمريكا الالتينية
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*تتم اإلشارة إىل مواقع مكاتب أو رشكات تابعة
)باستثناء مكاتب املشاريع واملكاتب املرفقة يف اليابان(

املكتب الرئييس: طوكيو  ●
عدد املكاتب داخل اليابان: 29  ●○

)بام يف ذلك 18 مكتبًا ملحقًا(  
عدد املكاتب والرشكات التابعة خارج اليابان: 192  ●○

)بام يف ذلك 34 مكتبًا للمشاريع(  

املدراء التنفيذيون اإلقليميون للرشكة

آسيا وأوقيانوسيا

أوروبا وإفريقيا

كلكتا
تشيناي

كولومبو
دكا

رانغون
نايبيداو
بانكوك

هات ياي
كواال ملبور

بنتورو
سنغافورة

بنوم بنه
فينتيان
هانوي

هويش منه
جاكرتا

سورابايا
بندر رسي بكوان

مانيال
نوميا

ملبورن
سيدين
بريث

بريزبني
ماونت ويفريل

أوكالند
سيول

غوانغ يانغ
بوهانغ

يف أوقات تسود فيها حالة من عدم اليقني باالقتصاد العاملي، من الرضوري أن نبقى عىل اطالع 
عىل أحدث وأدق املعلومات، وتبني إدارة املخاطر الالزمة، واختاذ تدابري عاجلة اللتقاط فرص 

النمو.
األساس الذي تقوم عليه هذه املبادرات هو شبكتنا العاملية التي تتكون من أكثر من 200 

مكتب ورشكة تابعة وأكثر من 600 جمموعة رشكات يف حوايل 90 بلدا حول العامل.
رؤساء املكاتب والرشكات التابعة لرشكة ميتسوبييش متثل جمموعة رشكة ميتسوبييش يف 

البلدان واملناطق املعينة من قبل الرئيس والرئيس التنفيذي لرشكتنا. دور هؤالء الرؤساء هو 
توفري اخلطوط األمامية للمعلومات ودعم أنشطة جمموعة رشكة ميتسوبييش.

تضم البنية التشغيلية العاملية لنا اليابان وستة أقاليم خارجية رئيسية هي: أمريكا الشاملية؛ 
أمريكا الالتينية؛ وأوروبا وأفريقيا؛ الرشق األوسط وآسيا الوسطى؛ رشق آسيا؛ وآسيا 

وأوقيانوسيا. وتم تعيني رئيس تنفيذي يف كل منها لإلرشاف عىل الفروع والرشكات التابعة هبا 
وابتكار حلول للمشاكل التي يواجهوهنا عادة يف املنطقة والتعرف عىل فرص األعامل اجلديدة 

والتحسني األمثل للعمليات عىل أساس موحد.
بفضل التخصيص الدقيق للخربات واملوارد، يمكن للرؤساء التنفيذيني اإلقليميني جنبا إىل 

جنب مع رؤساء املكاتب والرشكات التابعة واملجموعات يف رشكة ميتسوبييش، باالستجابة 
للظروف واالحتياجات اخلاصة لكل جزء من العامل، ويواصلون العمل معا خللق »قيمة 

مستدامة« ملجموعة رشكة ميتسوبييش.

رشق آسيا

الرشق األوسط 
وآسيا الوسطى
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مكتب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة خدمات األعامل

قطاع أعامل خدمات تقنية املعلومات  
قسم ختطيط تقنية املعلومات  

قسم الرقابة الداخلية
قسم ختطيط واسرتاتيجية 

الرشكة

مكتب مراجعي احلسابات

قسم االتصاالت
قسم الشؤون اإلدارية

قسم املسؤوليات االجتامعية 
CSR والشؤون البيئية

قسم الشؤون القانونية
قسم املوارد البرشية العاملية
قسم االسرتاتيجية العاملية 

وتطوير األعامل
قسم العالقات الدولية

قسم التعاون االقتصادي الدويل
قسم اإلدارة اللوجستية

قسم حسابات الرشكة
قسم إدارة املخاطر

القسم املايل
قسم التمويل امُلهيكل 

واستشارات االندماج 
واالستحواذ

قسم عالقات املستثمرين

جمموعة خدمات 
األعامل

دائرة شؤون الرشكة

جلنة احلوكمة والتعويضات

الرئيس والرئيس التنفيذي

مراجعي احلسابات

اجلمعية العامة للمسامهني

اللجنة التنفيذية

جملس مراجعي احلسابات

جملس اإلدارة

اللجنة االستشارية الدولية

جلنة اسرتاتيجيات األعامل
جلنة اسرتاتيجيات السوق

جلنة االمتثال للقوانني
جلنة املسؤوليات االجتامعية 

CSR والشؤون البيئية

جلنة تنمية املوارد البرشية
جلنة االفصاح

اسرتاتيجيات السوق
رئيس قسم االمتثال للقوانني

نائب الرئيس التنفيذي األعىل 
للمسؤوليات االجتامعية 

CSR والشؤون البيئية

)CIO( كبري موظفي املعلومات

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة األعامل البيئية 
العاملية والبنية التحتية

قسم إدارة جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية
قطاع األعامل البيئية  

قطاع الطاقة اجلديدة وتوليد الطاقة  
قطاع أعامل البنية التحتية  

جمموعة األعامل البيئية 
العاملية والبنية التحتية

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة التمويل 
الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير
 القسم اإلداري ملجموعة التمويل الصناعي 

واخلدمات اللوجستية والتطوير
قطاع أعامل إدارة األصول  

قطاع التمويل الصناعي  
قطاع تطوير وإنشاء العقارات  

قطاع الشؤون اللوجستية  

جمموعة التمويل الصناعي 
واخلدمات اللوجستية 

والتطوير

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة أعامل الطاقة
القسم اإلداري ملجموعة أعامل الطاقة

قطاع أعامل التنقيب واإلنتاج  
قطاع أعامل الغاز الطبيعي  

إدارة أعامل النفط  
LPG إدارة أعامل الكربون و  

جمموعة أعامل الطاقة

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة املعادن
القسم اإلداري ملجموعة املعادن

إدارة أعامل الفوالذ  
إدارة جتارة الثروة املعدنية  

إدارة استثامر الثروة املعدنية  

جمموعة املعادن

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة اآلالت
القسم اإلداري ملجموعة اآلالت

قطاع أعامل اآلليات الصناعية  
قطاع السفن والفضاء  
إدارة أعامل السيارات  

إدارة أعامل إيسوزو  

جمموعة اآلالت

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة الكيميائيات
القسم اإلداري ملجموعة الكيميائيات

قسم »فينيكس«
قسم مرشوع البرتوكيميائيات السعودي

قطاع السلع الكيميائية )أ(  
قطاع السلع الكيميائية )ب(  
إدارة الكيميائيات الوظيفية  

إدارة علوم احلياة  

جمموعة الكيميائيات

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة احتياجات احلياة 
اليومية

القسم اإلداري ملجموعة احتياجات احلياة اليومية 
قطاع أعامل املستهلكني العامليني  

قطاع البيع بالتجزئة  
قطاع منتجات احتياجات احلياة األساسية  

قطاع موارد احتياجات احلياة االساسية  

جمموعة احتياجات احلياة 
اليومية

)كام يف 1 نيسان، أبريل 2015(

اهليكل التنظيمي

*اهليكل التنظيمي للمكتب الرئييس
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MC Data Plus

Big Data خدمات تطبيق

اهليكل التنظيمي: قطاع التطوير )قسمني(/ قسم واحد
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة خدمات األعامل

■ قطاع أعامل خدمات تقنية املعلومات     قسم ختطيط أعامل خدمة تقنية املعلومات، قسم تطوير أعامل خدمة تقنية املعلومات
قسم ختطيط تقنية املعلومات

جمموعة خدمات األعامل
تتوىل جمموعة خدمات األعامل مهمة تزويد الوظائف اخلاصة بتقنية املعلومات 

الالزمة ألعامل جمموعة رشكات ميتسوبييش وعمالئها وكذلك القيام 
باالستثامرات والتعامل مع املسائل األخرى يف هذا الشأن. 

 لقد باتت تقنية املعلومات أداة ال غنى عنها يف شتى أنواع األعامل وذلك بعد 
التغريات التي طرأت عىل مناخ األعامل مثل التقدم الذي شهده املجتمع الرقمي 

وتنوع األعامل، كل ذلك أدى إىل زيادة الطلب عىل تقنية املعلومات عاملًيا. إننا 

نفخر يف جمموعة خدمات األعامل بأننا نعمل عىل تطوير وتقديم خدمات تقنية 
املعلومات وتلبية االحتياجات العاملية وحتقيق التنافسية من خالل توثيق صالتنا 
مع رشكاء األعامل يف اليابان وخارجها. كام أننا سنسهم يف رفع القيمة املؤسسية 

ملجموعة رشكات ميتسوبييش وعمالئها وتوسيع نطاق األعامل من خالل 
املساعدة عىل الرتويج الستخدام تقنية املعلومات يف قطاع األعامل. 

Tata Consultancy Services Japan
من خالل اجلمع بني اخلربة التي تتمتع هبا رشكة 

ميتسوبييش يف العالقات مع العمالء والنجاح الذي 
 Tata Consultancy Services, India“ حققته

(TCS)” عاملًيا، فإن رشكة TCS Japan توفر من 

خالل اخلدمات التي تقدمها دعاًم كبرًيا لالبتكار 
والعوملة يف رشكات العمالء. 

مركز بيانات ميتاكا الذي يضم أحدث 
التطورات يف هذا املجال 

يقع مركز بيانات ميتاكا يف مدينة ميتاكا من العاصمة طوكيو، 
وهو جمهز بأحدث البنى العازلة املضادة للزالزل وبأول نظام 
تربيد خارجي متاًما يستخدم يف املناطق احلرضية. ومن خالل 

االستفادة من خدمات مركز البيانات فائقة اجلودة، فإن رشكة 
ميتسوبييش ستواصل تأمني خدمات ممتازة لتأمني مصادر 
تقنية املعلومات مع تولية اهتامم كبري بالتحكم بالكوارث 
وتقديم خدمات صديقة للبيئة ومستوى عاٍل من األمن. 

ولتقديم املساعدة يف حل القضايا التي تواجهها رشكات العمالء، وحتسني العمليات املتعلقة باألعامل ورفع قيمة الرشكة، فإن 
قطاع أعامل خدمات تقنية املعلومات يقدم خدمات تقنية معلومات متكاملة بدءا من االستشارات وحتى تطوير وتشغيل النظم 

 Tata Consultancy Services“ وتأمني مصادر تقنية املعلومات. ونقدم هذه اخلدمات من خالل االستثامرات التجارية مثل
 ،”SIGMAXYZ Inc.“ورشكة ميتسوبييش( و Tata Consultancy Services وهي رشكة مرشوع مشرتك بني( ”Japan, Ltd.

أو بالتعاون مع رشكاء األعامل. كام أننا  نعمل عىل توسيع وتعزيز األعامل اجلديدة املتعلقة بتقنية املعلومات من خالل تقديم الدعم 
الالزم الستحداث تقنيات معلومات متطورة وتطبيقها وخمتلف استخداماهتا.

تعزيز أعامل تكامل النظم واالستعانة بمصادر خارجية يف جمال تقنية املعلومات 	•
تعزيز أعامل االستشارات واالستعانة بمصادر خارجية يف جمال سري األعامل 	•

تقديم الدعم لألعامل من خالل التقنيات املتطورة وخربة التطبيق املسبقة 	•
•	 تقديم الدعم للسوق اآلسيوية وأعامل التجزئة

(TCS) Tata Consultancy Services Limited تعزيز التعاون والرشاكة مع 	•

قسم ختطيط تقنية املعلومات
يتوىل قسم ختطيط تقنية املعلومات املسؤولية عن إجراءات تقنية املعلومات عىل مستوى الرشكة مثل أنظمة تقنية املعلومات والبنى التحتية، بام يف ذلك اإلسرتاتيجيات والتخطيط، وكذلك 

االستثامرات وإدارة التكلفة. تزداد احتياجات األعامل من جمموعة رشكات ميتسوبييش تنوًعا وعاملية، وتشهد تقنية املعلومات تطورا دائام. وملا كان قسم ختطيط تقنية املعلومات يستجيب برسعة 
إىل هذه التغريات، فإنه ال يطبق إجراءات جمموعة رشكات ميتسوبييش عىل مستوى تقنية املعلومات يف الرشكة عىل أساس موحد فحسب، بل يعزز الرقابة الداخلية لتقنية املعلومات وتدابري أمن 

املعلومات.

أعامل جمموعة خدمات األعامل

 قطاع أعامل خدمات 
تقنية املعلومات

تأسيس رشكات إنشاءات جديدة قائمة 
عىل أعامل خدمات احلوسبة السحابية 

 MC“ أسست رشكة ميتسوبييش رشكة جديدة تدعى
.Data Plus Inc”، وقد نقلت أعامل خدمات التطبيق 

السحابية اخلاصة هبا إىل هذه الرشكة التابعة اجلديدة. 
وستتوىل الرشكة اجلديدة مهمة توسيع وتعزيز نطاق 

األعامل املتعلقة بخدمات احلوسبة السحابية وكذلك 
.Big Data تطوير خدمات تطبيق
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بطاريات ليثيوم أيون 	•
تطوير األعامل البيئية اجلديدة وإدارهتا 	•

توليد الطاقة داخل وخارج اليابان 	•
توليد الطاقة يف املشاريع )ضمن حدود املشاريع( 	•

نقل الطاقة يف اخلارج 	•
تصدير معدات توليد ونقل الطاقة 	•

أعامل املياه 	•
أعامل السكك احلديدية واملوانئ واملطارات 	•

تأجري املعدات الالزمة ملنشآت النفط والغاز  	•
والبرتوكيامويات وسفن ختزين وتفريغ وحدات 

)FPSO( اإلنتاج العائمة
معدات مصانع الفوالذ واملعادن غري احلديدية  	•

واألسمنت

يف 1 متوز، يوليو من عام 2013، أعيد تنظيم جمموعة تطوير األعامل البيئية 
العاملية والبنية التحتية - التي تأسست كمجموعة خاضعة لإلرشاف املبارش 

للرئيس األعىل – حيث أصبحت جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية 
وهي تتكون من ثالثة قطاعات: قطاع األعامل البيئية، قطاع الطاقة اجلديدة 

وتوليد الطاقة، وقطاع أعامل البنية التحتية.
وتتوىل هذه املجموعة، بشكل أسايس، مسؤولية التبادل التجاري وعمليات 

األعامل ذات الصلة بمجال توليد الطاقة واملياه والنقل وغريها من البنى التحتية 
الرضورية التي هلا تأثري مبارش عىل نوعية حياتنا. ونحن فاعلون يف عدد من 

املجاالت التي تسهم يف التصدي لظاهرة االحتباس احلراري وتأمني إمدادات 
مستدامة من الطاقة، مثل أعاملنا يف جماالت الطاقة املتجددة والطاقة املستقبلية. 

كام أننا نساهم يف تصنيع بطاريات ليثيوم أيون التي تعترب من املكونات 
الرضورية للسيارات الصديقة للبيئة وختزين الكهرباء يف يومنا هذا. 

هندف إىل تعزيز نمو مستقر لإليرادات عىل املدى الطويل ورفع قيمة رشكتنا، 
يف حني نعمل يف الوقت ذاته عىل حتقيق جمتمع مستدام مع مراعاة كاملة للبيئة 

الطبيعية. إن هنجنا هنج طويل األجل، وسنبقى ملتزمني بتطوير اآلليات 
والتقنيات والنظم الالزمة لألعامل والتعامالت ذات الصلة، وكذلك تطوير 
األعامل يف املجاالت التي تعود بالنفع الكبري عىل املصلحة العامة والتي متتاز 

باحتاملية نمو عالية، والتي متكن املزيد من الناس من العيش باالعتامد عىل موارد 
أقل.

جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية

أعامل جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية

نعمل عىل تطوير وتصنيع وبيع بطاريات ليثيوم أيون، التي تعترب 
مكوًنا أساسًيا يف بطاريات السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

 Star Energy متتلك رشكة ميتسوبييش استثامرات بنسبة 20% يف
.Geothermal Pte Ltd التي متتلك حمطة توليد الطاقة احلرارية 

اجلوفية MW Wayang Windu 230 يف أندونيسيا، والتي تعد من 
أكرب حمطات توليد الطاقة احلرارية اجلوفية يف العامل.

.MC-JALUX Airport Services Co., Ltd التي متلك رشكة 
ميتسوبييش 45.5% من أسهمها، لدهيا اتفاقية امتياز مدهتا 30 عاًما 

لتشغيل مطار مانداالي الدويل يف ميانامر وذلك اعتبارًا من نيسان، 
أبريل من عام 2015.

 قطاع الطاقة اجلديدة 
وتوليد الطاقة

قطاع األعامل البيئية

قطاع أعامل البنية التحتية

12



اهليكل التنظيمي: 3 قطاعات تطوير )12 قسم(
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية، قسم إدارة جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية

■ قطاع األعامل البيئية     قسم أعامل الطاقة البيئية، قسم بحث وتطوير األعامل البيئية     ■ قطاع الطاقة اجلديدة وتوليد القدرة     قسم أعامل توليد القدرة يف أوروبا والرشق 
األوسط وأفريقيا، قسم أعامل القدرة يف األمريكتني، قسم أعامل القدرة يف آسيا وأوقيانوسيا، قسم أنظمة القدرة، قسم أنظمة القدرة )أ(، قسم أنظمة القدرة )ب(، قسم أنظمة القدرة 

العاملية     ■ قطاع أعامل البنية التحتية     قسم أعامل املياه، وقسم أعامل البنية التحتية للمواصالت، وقسم األعامل اهلندسية، وقسم مشاريع املحطات

إن ميناء فالنسيا، حيث قامت رشكة ميتسوبييش 
باالستثامر يف حمطة حاويات، هو أحد أكرب موانئ 

احلاويات يف العامل وأحد أهم مراكز الشحن 
العابر. 
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وتعمل رشكة ميتسوبييش حاليا عىل تطوير أعامل 
خدمات الطريان اخلاصة عىل نطاق عاملي، ويشمل 
ذلك MC Aviation Partners هي رشكة تأجري 

طائرات مملوكة هلا بالكامل.

جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية 
والتطوير

تركز جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير عىل تطوير أعامل التمويل 
الصناعي، مستهدفة األصول العقارية حيث يمكن للمجموعة االستفادة من خربهتا وشبكاهتا 

بصفتها رشكة أعامل عاملية متكاملة. ومن خالل االستفادة من شتى مهامها مثل تطوير 
املشاريع وإدارة األصول، فإن املجموعة تقدم رأس املال إىل الصناعات وتوفر فرص استثامر 

للمستثمرين.
وعىل وجه التحديد، فإن املجموعة تقدم حلول متويل شاملة يف بعض املجاالت التي تعترب 

فريدة وخمتلفة عن تلك املجاالت التي متوهلا مؤسسات التمويل. وتتضمن هذه املجاالت إدارة 
األصول، والتمويل املتعلق بالبنية التحتية، ومتويل أسهم رأس املال اخلاص واإلجيار. باإلضافة 

إىل ذلك، فإن املجموعة تقدم حلوالً يف اإلنشاءات وتطوير األصول العقارية حيث ينصب 
جل تركيزها عىل املرافق التجارية والتطوير احلرضي، وتطوير املجمعات السكنية واخلدمات 

اللوجستية. 
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أعامل جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير

قطاع التمويل الصناعي 

أعامل التمويل ذات الصلة بالبنية التحتية 	•
أعامل االستئجار العامة داخل وخارج اليابان بام يف ذلك  	•

تأجري املركبات
األعامل املرتبطة بخطوط الطريان بام يف ذلك استئجار  	•

الطائرات وحمركاهتا

قطاع الشؤون اللوجستية

النقل الدويل متعدد الوسائط 	•
ملكية ناقالت الشحن غري املغّلف وعملياته  	•

أعامل تقديم احللول لقطاع اخلدمات اللوجستية 	•
االستشارات اللوجستية 	•

قطاع تطوير وإنشاء 
العقارات

التطوير العقاري التجاري 	•
التطوير العقاري احلرضي واسع النطاق  	•

إدارة اإلنشاءات 	•

قطاع أعامل إدارة األصول
إدارة أصول صندوق االستثامرات العقارية واألعامل املالية  	•

ذات الصلة
أعامل إدارة االستثامرات يف األسهم اخلاصة  	•

أعامل إدارة األصول بالنسبة لألصول احلقيقية األخرى 	•

 Mitsubishi Corporation LT, Inc. قسم إدارة كيهني التابع لـ
يف يوكوهاما، اليابان.

تم تطوير هذه املساكن الطالبية يف الواليات املتحدة من قبل 
.Diamond Realty Investments, Inc.

تعمل MC Aviation Partners عىل تطوير شامل ألعامل 
تأجري الطائرات، وهلا مكاتب يف لوس أنجلس وطوكيو ودبلن. 

)الصورة مصممة باحلاسوب(

 GYRE هو جممع جتاري راق مملوك من قبل 
Japan Retail Fund Investment Corporation وتتم 

إدارته من قبل رشكة تابعة لرشكة ميتسوبييش.

اهليكل التنظيمي: 4 قطاعات )12 قسم(
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير، والقسم اإلداري ملجموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير

■ قطاع أعامل إدارة األصول     قسم أعامل إدارة األصول العقارية، وقسم تطوير أعامل إدارة األصول، وقسم اخلدمات املرصفية التجارية     ■ قطاع التمويل الصناعي     قسم 
البنى التحتية والتمويل، وقسم التأجري والتمويل، وقسم أعامل الطريان     ■ قطاع التطوير واإلنشاءات العقارية     قسم التطوير العقاري التجاري، وقسم التطوير العقاري يف 

الصني، وقسم التطوير احلرضي      ■ قطاع الشؤون اللوجستية     قسم أعامل اخلدمات اللوجستية، قسم أعامل الشحن غري املغّلف، قسم تطوير أعامل اخلدمات اللوجستية
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)LNG( سلسلة القيمة للغاز الطبيعي املسال

مشاريع جمموعة أعامل الطاقة الرئيسية يف اخلارج

التسويقاخلدمات اللوجستيةمراكز اإلسالةاملنبعالبلد املضيف

تنقيب
تطوير
إنتاج

إنتاج الغاز الطبيعي 
)LNG( املسال

النقل باستخدام ناقالت 
السوق اليابانية والعامليةالغاز الطبيعي املسال

البرتول واملنتجات النفطية املخزنة يف رشكة أوناهاما بيرتوليوم يف 
فوكوشيام، اليابان.

 MC Zhenjiang Anode“ داخل مصنع حتميص األنود
.Solutions Co., Ltd”، وهو مرشوع تصنيع مشرتك مقره مقاطعة 

جيانغسو – الصني. 

موقع تطوير الغاز الطبيعي وإنتاجه يف جممعات كانغيان الكائنة قبالة 
شواطئ جافا الرشقية - أندونيسا.

جمموعة أعامل الطاقة
تسهم جمموعة أعامل الطاقة يف تطوير الصناعة وحتسني نوعية حياة الناس. 

فنحن نتعامل مع الطاقة بجميع حاالهتا السائلة والغازية والصلبة والتي تزود 
املستهلكني باإلنارة والتدفئة والكهرباء. وتشمل حمفظة طاقتنا الواسعة الغاز 

الطبيعي املسال )LNG( والنفط اخلام واملنتجات البرتولية والغاز النفطي املسال 
)LPG( والفحم البرتويل وفحم الكوك واملنتجات الكربونية.

ونسعى من خالل نموذج أعاملنا إىل تغطية شتى العمليات بدًء من املراحل 
االوىل وصوال اىل مرحلة االنتاج النهائية يف سلسلة القيمة اخلاصة بالطاقة. 

فنحن نقوم بالتنقيب وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ولدينا استثامرات يف مشاريع 
الغاز املسال، باالضافة اىل عمليات التبادل التجاري واالسترياد، ولنا اهتاممات 

بأعامل التجارة الداخلية وأعامل البيع بالتجزئة. وتتخذ جمموعتنا تدابري 
الستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومحاية للبيئة بنفس الوقت، ونعمل بشكل 
فاعل عىل أعامل طاقة جديدة يف جماالت عدة مثل GTL )إسالة الغاز(، و تعترب 

مشاريع الوقود احليوي مثاالً حًيا عىل ذلك.

 تطوير/ إنتاج يف بحر
 الشامل يف اململكة املتحدة

)نفط خام(

ساحل العاج
التنقيب
)النفط اخلام/ الغاز الطبيعي(

SGU العراق

غاز طبيعي مسال يف ُعامن

مرشوع Sakhalin II للغاز الطبيعي املسال

 مرشوع تطوير
 الغاز الصخري

)Shale Gas( يف كندا

 تطوير/ إنتاج يف خليج 
 املكسيك يف الواليات املتحدة
)نفط خام(

تطوير نفط أورينيكو 
الثقيل يف فنزويال 

)نفط خام(

 غاز طبيعي مسال
يف بروناي

غاز طبيعي مسال 
يف ماليزيا

MEDCO استثامرات يف

تطوير/ إنتاج
يف كانغيان

)نفط خام/ غاز طبيعي(

غاز طبيعي مسال 
يف دونغي سينورو

غاز طبيعي
مسال يف تانغو

تنقيب/ تطوير يف 
بابوا نيو غينيا
)غاز طبيعي(

تنقيب/ تطوير/ إنتاج يف الغابون )نفط خام(

مرشوع Browse للغاز الطبيعي املسال
مرشوع Wheatstone للغاز الطبيعي املسال

مرشوع North West Shelf للغاز الطبيعي املسال
 تنقيب يف
 كيمربيل

)نفط خام/ غاز طبيعي(

 تطوير/ إنتاج 
يف أنغوال 
)نفط خام(

بروناي
ماليزيا

أسرتاليا
روسيا

إندونيسيا
ُعامن وغريها

غاز طبيعي مسال يف الكامريون

 إنتاح يف ميانامر 
)نفط خام/ غاز طبيعي(

إنتاج يف العراق 
)نفط خام(

الغاز الطبيعي املسال – كندا 

الغاز الطبيعي املسال - قلهات
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اهليكل التنظيمي: 4 قطاعات )22 قسم(
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة أعامل الطاقة، القسم اإلداري ملجموعة أعامل الطاقة

■ قطاع أعامل التنقيب واإلنتاج     قسم أعامل التنقيب واإلنتاج يف آسيا، قسم أعامل التنقيب واإلنتاج يف أوروبا وإفريقيا، قسم أعامل التنقيب واإلنتاج يف األمريكتني وأوقيانوسيا     
■ قطاع أعامل الغاز الطبيعي     قسم بروناي ألعامل الغاز الطبيعي، قسم ماليزيا ألعامل الغاز الطبيعي، قسم أسرتاليا ألعامل الغاز الطبيعي، قسم إندونيسيا ألعامل الغاز الطبيعي، 

قسم الرشق األوسط ألعامل الغاز الطبيعي، قسم روسيا ألعامل الغاز الطبيعي، قسم األمريكتني ألعامل الغاز الطبيعي، قسم أعامل الغاز الصخري )shale Gas(، قسم عمليات 
 وجتارة الغاز الطبيعي املسال     ■ قطاع أعامل النفط     قسم النفط اخلام، قسم املنتجات البرتولية، قسم تسويق البرتول الصناعي، قسم وساطة الفوائد، قسم الوساطة البرتولية     

■ قطاع أعامل الكربون و LPG     قسم املواد الكربونية، قسم الفحم النفطي، قسم املواد الكربونية املتعلقة باأللومنيوم، قسم أعامل الكربون التخصيص واجلرافيت، قسم أعامل 
الغاز النفطي املسال

مرشوع الغاز الطبيعي املسال - الكامريون )رسم توضيحي( 
عىل خلفية ثورة الغاز الصخري يف أمريكا الشاملية، تسعى رشكة ميتسوبييش إىل 

االعتامد عىل االحتياطيات الغنية التي تضمها املنطقة لتحقيق تصدير الغاز الطبيعي 
املسال من املنطقة عىل أرض الواقع . وستباع حصة رشكة ميتسوبييش من الغاز 

الطبيعي املسال الذي يتم إنتاجه يف منشآت إسالة الغاز الطبيعي يف الكامريون 
)وتبلغ 4 مليون طن يف السنة( إىل العمالء يف اليابان بشكل أسايس بأسعار مربوطة 

بأسعار الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة. ومن املتوقع أن يبدأ املرشوع إنتاجه 
التجاري يف عام 2018. 
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جمموعة املعادن
نتعامل يف جمموعة املعادن مع طيف واسع من السلع األساسية يف جمال املنتجات الفوالذية واملواد 

اخلام احلديدية وغري احلديدية. ونسهم يف خلق جمتمعات أكثر رخاء حول العامل من خالل تزويد 
األسواق العاملية بواردات مستقرة ومستدامة من املواد اخلام واملنتجات ذات اجلودة العالية.

وفيام يتعلق باستثامراتنا، فإننا نشطون يف املواد اخلام املعدنية بام يف ذلك فحم الكوك والفحم 
احلراري وخامات احلديد والنحاس والنيكل والكروم. ومع تنامي االقتصاد العاملي، فإنه من 

املتوقع أن يزداد الطلب املستقبيل وخصوًصا عىل فحم الكوك. 
أما فيام خيص التجارة، فإننا نقوم برتقية آليات وخدمات ذات جودة عالية لتقوية بنية التوريد 
لدينا، بام يف ذلك املواد اخلام واملنتجات الوسيطة. فرشكة Metal One التابعة لنا تقوم بتسويق 
منتجاتنا من الفوالذ، بينام تتوىل كل من Mitsubishi Corporation RtM International و 
Mitsubishi Corporation RtM Japan مسؤولية تسويق منتجاتنا من املواد اخلام احلديدية 

وجتارة املعادن غري احلديدية. وقد أنشئت هاتان الرشكتان يف نيسان/ أبريل 2013.
ومن خالل تقييم احتياجات العمالء بدقة يف كل صناعة فإننا هندف إىل تطوير أعامل جمموعتنا 

بشكل أكرب وتلبية احتياجات األسواق العاملية بشكل أفضل. ونطمح من خالل ذلك إىل رفع 
أرباحنا وقيمة أعاملنا.

اهليكل التنظيمي: 3 قطاعات )7 أقسام، 3 مكاتب(
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة املعادن، والقسم اإلداري ملجموعة املعادن
■ قطاع أعامل الفوالذ     قسم metal one، قسم مكونات السيارات   

■ قطاع  تداول املوارد املعدنية     مكتب rtm، مكتب أعامل تريالند
■ قطاع استثامر املوارد املعدنية     قسم خامات احلديد، قسم mDp، قسم املعادن األساسية، وقسم األملنيوم، قسم هرينيك، مكتب تطوير املعادن النادرة

تنتج رشكة BMA )أسرتاليا( ما يقارب 60 
مليون طن من فحم الكوك سنوًيا، وهي أكرب 
منتج لفحم الكوك يف العامل حيث يبلغ حجم 

جتارهتا تقريبا 25% من حجم التجارة البحرية 
العاملية.
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سلسلة القيمة يف جمموعة املعادن

التطورات يف جمال املصادر املعدنية

Metal One Corporation لدهيا شبكة مبيعات 
تضم أكثر من 140 مكتًبا يف اليابان وبلدان أخرى حول 

العامل، حيث تقدم خدمات شاملة تتضمن التخزين 
ومعاجلة الفوالذ وإدارة التوصيل. 

 Mitsubishi Corporation RtM International
.Pte. Ltd هي رشكة متكاملة لتجارة موارد املعادن 

تابعة لرشكة ميتسوبييش تم إنشاؤها يف سنغافورة 
يف أبريل 2013.

تبذل اجلهود لتوسيع اإلنتاج يف مرشوع BMA يف 
أسرتاليا )مرشوع مشرتك الستخراج الفحم بني 

 BHPو Mitsubishi Development Pty Ltd
Billiton Ltd(. وتتمتع BMA بسمعة جيدة يف 

اإلنتاج ذي الكفاءة العالية.

ينتج منجم Escondida يف تشييل - أكرب منجم 
للنحاس يف العامل - أكثر من مليون طن من 

النحاس كل عام، مع إحتياطيات تبلغ عىل االقل 
مخسني عاما مقبلة من العمليات.

AREVA Mongol
)منغوليا(

Furuya Metal
)اليابان(

Weda Bay
)إندونيسيا(

Gresik
)إندونيسيا(

Mozal
)موزمبيق(

Hernic Ferrochrome
)جنوب إفريقيا(

Crosslands Resources
)أسرتاليا(

Oakajee Port & Rail
)أسرتاليا(

Clermont
)أسرتاليا(

AREVA Resources Australia
)أسرتاليا(

Warkworth/Coal & Allied
)أسرتاليا(

Ulan
)أسرتاليا(

Boyne
)أسرتاليا(

BMA
Kintyre)أسرتاليا(

)أسرتاليا(

PACIFIC METALS CO., LTD.
)اليابان(

JCU
)Japan Canada Uranium(

)كندا(
West McArthur
)كندا(

Marathon
)كندا(  IOC

)كندا( 

Albras
Antamina)الربازيل(

)البريو(

Escondida
)تشييل(

Los Pelambres
)تشييل(

Anglo American Sur S.A.
)Los Bronces وغريها(

)تشييل(

Quellaveco
)البريو(

CMP )تشييل(

CAP )تشييل(

الفحم 
خامات احلديد

نيكل، كروم

نحاس
أملنيوم

يورانيوم

)PGM( معادن جمموعة البالتني
مشاريع قائمة

مشاريع يف مرحلة التنقيب / قيد التطوير

التجارة )املعاجلة والتوزيع والتسويق وغريها( استثامر املوارد

مواد خام

صفائح وألواح الفوالذفحم الكوك    الفحم احلراري    خام احلديد
الفوالذ املخصص واألسالك

وغريها

Metal One
Isuzu Corporation

Tamatsukuri Corporation CANTAK
MC TUBULAR PRODUCTS
SUS-TECH CORPORATION

Coilplus MSAT ISTW IWWI وغريها

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

TATA TOYO RADIATOR
T.RAD Czech s.r.o

Qingdao Toyo Heat Exchanger
Toyo Radiator Zhongshan وغريها

سبائك املعادن الثمينة
منتجات املعادن غري احلديدية

منتجات الفوالذ وغريها
صانعو النحاس

   واألسالك النحاسية
   وغريها من منتجات النحاس

معامل الدرفلة واملسابك
معاجلو املعادن الثمينة

مصهر وغريها

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

Triland Metals

Metal One
Mitsui Bussan Resources &
Structural Steel Corporation

خردة الفوالذ

النحاس    األملونيوم    معادن جمموعة البالتني
النيكل والكروم وغريها

BMA )فحم الكوك(   IOC )خام احلديد(

CMP )خام احلديد(

Warkworth )الفحم احلراري(

Clermont )الفحم احلراري( وغريها

Anglo American Sur )النحاس(   

Escondida )النحاس(   Los Pelambres )النحاس(

Antamina )النحاس(   Mozal )األملونيوم(

Boyne )األملونيوم(   Marathon )معادن جمموعة البالتني(

Hernic )الكروم( وغريها

املواد اخلام احلديدية
ت الفوالذ

ومنتجا
ري احلديدية

املواد اخلام غ
هتا

ومنتجا

معاجلة عملية اإلنتاج،اإلنتاجاملشرتيات
التوزيع والتسويق

املستهلك 
النهائي

مصنعو السفن
رشكات النفط والغاز

رشكات الطاقة
رشكات اإلنشاءات
مصنعو السيارات

مصنعو اآلليات
مصنعو األجهزة املنزلية

مصنعو العبوات املعدنية
مصنعو الكابالت

مصنعو املرشوبات
مصنعو املجوهرات

مطاحن الفوالذ
مصنعو مكونات السياراتمطاحن EAF )أفران كهربائية(

DMET, Hirotec Australia
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أعامل جمموعة اآلالت

قطاع السفن والفضاء

صفقات جتارية يف السفن والسفن اخلاصة املتعلقة بالتنقيب   •
عن النفط والغاز يف اخلارج، وختزين وتفريغ وحدات اإلنتاج 

العائمة )FPSOs/FSOs( واملعدات البحرية وغريها؛ وأعامل 
التمويل؛ وامتالك السفن وإدارهتا

مبيعات معدات دفاعية  •
معاجلة وبيع البيانات اخلاصة بالصور امللتقطة باألقامر   •

الصناعية 

إدارة أعامل السيارات

أعامل التصنيع واملبيعات املحلية يف اخلارج  •
متويل السيارات يف اخلارج، خدمة ما بعد البيع وغريها من   •

اخلدمات املتعلقة باألعامل
صادرات السيارات   • 

)مركبات مصلحة وجممعة، قطع التجميع والغيار(

قطاع أعامل اآلالت 
الصناعية

مبيعات وأعامل صيانة املصاعد والسالمل املتحركة  •
مبيعات أدوات اآلالت، واملعدات الزراعية، ومعدات اإلنشاء   •

ومعدات التنقيب
استئجار اآلالت  •

إدارة أعامل إيسوزو

أعامل التصنيع واملبيعات املحلية يف اخلارج  •
أعامل متويل السيارات يف اخلارج وخدمات ما بعد البيع   •

واألعامل األخرى ذات الصلة
صادرات السيارات )السيارات املصّلحة واملجمعة، وقطع   •

التجميع والغيار(

جتري رشكة ميتسوبييش خدمات تأجري ومبيعات ترتكز عىل اإلنشاء 
 Nikken واآلالت الصناعية من خالل مقدم خدمات اإلجيار

.Corporation

نسهم يف خلق جمتمع مستدام من خالل الرتويج للسيارات 
.Outlander PHEV الكهربائية الصديقة للبيئة مثل سيارة

شاحنة خفيفة »بيك-أب« من طراز ISUZU D-MAX، وهي 
إحدى املنتجات األساسية ألعامل املركبات ذات املحركات 

اخلاصة بنا يف تايالند.

وبفضل األسهم التي متتلكها رشكة 
ميتسوبييش، فقد انضمت حاملة 

الغاز الطبيعي املسال احلديثة من طراز 
“Sayaendo” إىل األسطول يف عام 2014. 

)الصورة مقدمة من ميتسوبييش للصناعات 
الثقيلة املحدودة( )الصورة أعاله(

تصوير عايل الدقة بواسطة األقامر الصناعية 
GeoEye-1 )الصورة إىل اليمني(

©DigitalGlobe, Inc.

جمموعة اآلالت
تتعامل جمموعة اآلالت مع طيف واسع من اآلالت يف أربعة قطاعات رئيسية 

هي: اآلالت الصناعية، السفن، الدفاع وصناعة الفضاء، واملركبات ذات 
املحركات. ونتعامل مع قطع اآلالت واملعدات الزراعية ومعدات اإلنشاء 

والتنقيب واملصاعد والسالمل املتحركة والسفن واملعدات ذات الصلة بصناعة 
الفضاء والسيارات وغريها من األعامل.

باالستفادة من خرباتنا وشبكتنا العاملية الواسعة يف هذه املجاالت التي 
تبقينا عىل اتصال باملستهلكني واملصنعني والرشكاء، فإننا نلبي التغريات يف بيئة 

األعامل ونطور عملياتنا حول العامل.
نواصل تعزيز عملياتنا احلالية ويف الوقت ذاته نعمل عىل إنشاء سالسل قيمة 

أطول متتد من املبيعات إىل التمويل والتوزيع واالستثامرات التجارية واسعة 
النطاق التي نقوم هبا، ولكنا نتطلع يف نفس الوقت خللق أنواع جديدة من 

األعامل التي ستتطور وتتحول يف املستقبل إىل ركائز تستند إليها إيرادات رشكة 
ميتسوبييش.
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أعامل السفن
تقوم جمموعة اآلليات بإنشاء سلسلة قيمة ممتدة تغطي ملكية 

وتشغيل السفن والسفن اخلاصة بالتنقيب عن النفط والغاز يف 
اخلارج، باإلضافة إىل التمويل والتجارة وغريها من األعامل. 

وتسعى جمموعتنا جاهدة لعوملة العمليات املتعلقة بالسفن اخلاصة 
هبا.

، مكتب واحد( اهليكل التنظيمي: 4 قطاعات )13 قساماً
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة اآلالت، القسم اإلداري ملجموعة اآلليات، مكتب تطوير أعامل جمموعة اآلالت

■ قطاع أعامل اآلالت الصناعية     قسم تشغيل وتسويق املصاعد والسالمل املتحركة، قسم أعامل املعدات الصناعية، قسم معدات البناء وأعامل التأجري
■ قطاع السفن والفضاء     قسم السفن التجارية، قسم البحار ونقل الغاز، قسم الدفاع والفضاء     ■  قطاع أعامل السيارات     قسم آسيان وجنوب غرب آسيا للمركبات، 

قسم شامل آسيا للمركبات، قسم أفريقيا والرشق األوسط وأوروبا للمركبات، قسم أسرتاليا واألمريكتني للمركبات     ■ قطاع أعامل إيسوزو     قسم إيسوزو آسيان، قسم 
إيسوزو يف أوروبا والرشق األوسط واألمريكتني وأوقيانوسيا، قسم إيسوزو يف آسيا
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جمموعة الكيميائيات
تنشط جمموعة الكيميائيات يف ثالثة قطاعات أعامل: السلع الكيميائية مثل البرتوكيامويات 

واألمالح الصناعية واألسمدة؛ املواد الكيميائية الوظيفية بام فيها املواد البالستيكية واملنتجات 
الوظيفية مثل اليوريثان، واملطاط االصطناعي واملواد اخلام اخلاصة بالتكسية ؛ وعلوم احلياة التي 

تشمل علوم الغذاء واملواد الصيدالنية واملواد الكيميائية الزراعية.
تغطي األسواق الرئيسة العديد من الصناعات، بام يف ذلك البرتوكيامويات، والكيامويات 

الصناعية، والطاقة، والسيارات، واإلنشاءات، والدهانات واملواد الالصقة، واملنتجات 
الكهربائية واإللكرتونيات، وأشباه املوصالت، ومعدات االتصاالت، واملنسوجات، واأللبسة، 

واألسمدة والكيامويات الزراعية، والزراعة والثروة احليوانية، واألغذية واملواد الغذائية، 
واألدوية واإلمدادات الطبية باالضافة إىل توريدها و توزيعها. ومن خالل تقديم طيف واسع 

من اخلدمات يف العديد من الصناعات، فإننا نساعد الناس عىل التمتع بنوعية حياة أفضل.
ترتبط كثري من املجاالت االستهالكية مثل األلبسة واألغذية واإلسكان بالصناعات 

الكيميائية. وتعمل جمموعة األعامل اخلاصة بنا عىل االستفادة من السامت الفريدة من نوعها التي 
تتمتع هبا هذه الصناعة لتقديم املعلومات األحدث واالهم إىل رشكة ميتسوبييش واملستهلكني 

الذين نتعامل معهم. وبذلك نواصل العمل عىل إضافة قنوات جديدة إىل سلسلة القيمة العاملية 
لدينا.

اهليكل التنظيمي: 4 قطاعات )16 قسم(
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة الكيميائيات، القسم اإلداري ملجموعة الكيميائيات، قسم »فينيكس«، قسم مرشوع البرتوكيميائيات السعودي

■○قطاع السلع الكيميائية )أ(     قسم األولفينيات والعطريات، قسم املواد البرتوكيميائية الوسيطة، قسم البوليستري، قسم القلويات والكلور     ■ قطاع السلع الكيميائية )ب(     
قسم امليثانول، قسم األمونيا، قسم األسمدة، قسم املواد الكيميائية غري العضوية     ■ قطاع الكيميائيات الوظيفية     قسم البالستيك، قسم البويل كلوريد الفينيل )pVc(، قسم املواد 

الوظيفية، قسم املواد الكيميائية التخصصية     ■ قطاع علوم احلياة     قسم املواد الكيميائية الدقيقة احليوية، قسم منتجات علوم احلياة

 Metanol de Oriente,
METOR, S.A. (METOR) 

 Metanol de Oriente,
 METOR, S.A. (METOR)

تأسست يف مارس من عام 1992 
كرشكة مرشوع مشرتك بني رشكة 
 Petroquimica ميتسوبييش، و 

 ،De Venezuela S.A.(PEQUIVEN) 
 Mitsubishi Gas Chemical و

Company وغريها. وتنتج 
METOR  غاز امليثانول من الغاز 

الطبيعي منخفض التكلفة، والذي 
يتم بيعه بشكل أسايس يف أوروبا 

وأمريكا.
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سلسلة القيمة يف جمموعة الكيميائيات والرشكات التابعة واملنتسبة هلا

الفروع الرئيسية يف اخلارج )ُمصّنعون(

تعد قدرة SHARQ اإلنتاجية من بني األعىل عىل 
مستوى العامل بالنسبة ملنشأة واحدة لدهيا قدرات 

2,050,000 طنًا يف السنة بالنسبة إليثيلني غليكول 
و 1,550,000 طنًا يف السنة بالنسبة للبوليثيلني.

 Petronas Chemicals Aromatics Sdn.
.Bhd هي مرشوع مشرتك بني الرشكات اليابانية 

واملاليزية قادر عىل إنتاج 540,000 طن من 
البارازيلني و 200,000 طن من البنزين كل عام.

.Chuo Kagaku Co., Ltd هي املصنّع الياباين 
الوحيد للحاويات واألغلفة البالستيكية للمواد 

الغذائية الذي يملك مخسة مراكز يف الصني، ويقوم 
أيضا بتوسيع األعامل داخل الصني انطالقا من 

هذه املراكز.

.MC Food Specialties Inc أحد الرشكات 
اليابانية الرائدة يف جمال علوم األغذية، تقوم بتوفري 

توابل ومكونات غذائية عالية اجلودة.

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
)الواليات املتحدة األمريكية(

مصنّع متعاقد للمستحرضات الصيدالنية البيولوجية
Rimtec Corporation

)الواليات املتحدة األمريكية(
مصنّع مكونات بويل كلوريد 

(PVC) الفينيل
Metanol de Oriente, METOR, S.A.

)فنزويال(
إنتاج امليثانول

Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
)املكسيك(
إنتاج امللح

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
)الصني(

مصنّع متعاقد للوسائط
الكيميائية الزراعية
واملكونات النشطة

THAI CHEMICAL
)تايالند(

مصنّع للملدنات واملواد الالصقة

Fermentech Indonesia
)إندونيسيا(

إنتاج األمحاض النووية والكوردالن

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo
)إندونيسيا(

إنتاج الساربيتول

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd.
(PC AROMATICS)

)ماليزيا(
أعامل الصناعات البرتوكيميائية األساسية

 Eastern Petrochemical Company
(SHARQ)

)اململكة العربية السعودية(
برتوكيميائيات

TOSOH HELLAS
)اليونان(

موارد البطاريات

CASTELLO
)إسبانيا(

إنتاج الطرطرات 
)tartrate(

Tri-Pack Films Ltd.
)باكستان(

)Film( إنتاج رقائق البالستيك DECCAN
)اهلند(

مصنّع متعاقد للوسائط
الكيميائية الزراعية
واملكونات النشطة

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
)اململكة املتحدة(

مصنّع متعاقد للمستحرضات الصيدالنية البيولوجية

MC-Towa International Sweeteners Co., Ltd.
)تايالند(

أعامل إنتاج املالتيتول

FOSFATOS DEL PACIFICO
)البريو(

استخراج اخلامات الفوسفوريك/
إنتاج الرتبة الدياتومي والطوب

قطاع السلع الكيميائية )أ/ب(
إدارة الكيميائيات الوظيفية/إدارة علوم احلياة

أسواقاملواد
املنتجات

رشكة تصنيع    رشكة مبيعات

قطاع الكيميائيات الوظيفيةقطاع السلع الكيميائية )أ(
املصادر

البحرية

االثيلنيالنافثا
البنزين
الزيلني

ESSA  ملح صناعي)PVC( مواد خام بويل فينيل كلوريد)PVC( منتجات الراتنج الصناعيبويل فينيل كلوريد
Mitsubishi Corporation Plastics   KIBIKASEI
RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color

املطاط الصناعي / الراتنجات الوظيفية
الطالء واملواد الالصقة

Mitsubishi Shoji Chemical
THAI CHEMICAL

كيميائيات أشباه النواقل  مواد خام للبطاريات
مواد التلميع، املشاحذ
TOSOH HELLAS

مواد حملية، أغذية طبية، خالصة اخلمرية، التوابل
Mitsubishi Shoji Foodtech   MC Food Specialties

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.
الوسائط الكيميائية الزراعية واملكونات النشطة

Liling Fine Chemicals   DECCAN

  FUJIFILM Diosynth Biotechnologies   املستحرضات الدوائية احليوية

ألياف البوليستري 
PET راتنج

مواد التغليف
 مواد اإلكساء الداخيل

لإلنشاءات
 الطالء واملواد 

الالصقة
السيارات

اإللكرتونيات املنزلية
 تقنية املعلومات

واالتصاالت
 مواد التجميل

واملنظفات
األسمدة
األقمشة

 املستحرضات الصيدلية
واملواد الزراعية

املنتجات الغذائية

الراتنجات الصناعية

مالتيتول، ساربيتول
)مواد حتلية(

MTIS・STBC

راتنج البويل إيثيلني
SHARQ

محض الطرطرات
CASTELLO

PC AROMATICS  الباراكسيلني
SHARQ  إيثانول غليكول

METOR  ميثانول

FOSFATOS خام الفوسفات

كلوريد البوتاسيوم

اإليثانول

األسمدة الكياموية واملركبة
Mitsubishi Shoji Agri-Service

MC Ferticom

أمونيا

النفط
اخلام

الغاز
الطبيعي

مصادر
املناجم

املصادر
النباتية

قطاع السلع الكيميائية )ب(

قطاع علوم احلياة

DM Color
)املكسيلك(

تصنيع وبيع املركبات 
البالستيكية
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 قطاع أعامل 
املستهلكني العامليني

قطاع البيع بالتجزئة

مركز توصيل خمصص لـ LIFE CORPORATION، أكرب سلسلة 
حمالت سوبرماركت متخصصة يف املواد الغذائية يف اليابان، والتي 

تقدم هلا .Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd اخلدمات.

التخطيط والتنفيذ وتعزيزاألعامل اجلديدة يف األسواق الناشئة  •
أعامل تنمية املواد الغذائية يف اململكة املتحدة وغريها من   •

األسواق األوروبية

 قطاع منتجات احتياجات 
احلياة األساسية

مبيعات الغذاء واملالبس واألثاث واملفروشات الداخلية   •
والسلع اليومية وغريها

تطوير وتوزيع مواد وخدمات مبيعات متعددة للمستهلكني  •
أعامل التسويق وبرامج االمتياز املبنية عىل النقاط وأعامل   •

اخلدمات املتعلقة بالدفع وتسوية املستحقات

“Alfamart” تديرها جمموعة ألفا )Alfa(، أحد أهم رّواد جتارة 
التجزئة يف إندونيسيا.

نحن ناشطون يف معاجلة وتوريد وتوزيع طيف متنوع من   •
املنتجات واخلدمات التي تتضمن األغذية املعاجلة واألغذية 

املربدة أو املجمدة، واحللويات واملرشوبات وأطعمة احليوانات 
املنزلية واملنتجات الورقية ومواد التعبئة والتغليف واملواد اخلام 

الالزمة للورق واالطارات واملالبس واألحذية واملستلزمات 
املنزلية.

نحن ناشطون يف شتى األعامل املتعلقة بالرعاية الصحية مثل   •
تأمني اخلدمات للمستشفيات، واسترياد وبيع املستلزمات 

الطبية وتأجري مستلزمات التمريض. 

تقوم سلسلة متاجر املستلزمات العامة Lawson بافتتاح املزيد 
من املحالت اجلديدة واملبتكرة لتلبية احتياجات املستهلكني 

واملجتمعات املحلية.

أعامل جمموعة احتياجات احلياة اليومية

جمموعة احتياجات احلياة اليومية
تدير جمموعة احتياجات احلياة اليومية األعامل يف جماالت تتضمن التوزيع 

والبيع بالتجزئة واملطاعم، وتزود املستهلكني بمنتجات مثل األغذية واأللبسة 
واالحتياجات اليومية للمستهلكني واملستلزمات الطبية. يكمن رس قوتنا 
كمجموعة يف أن العمليات التي نديرها تأخذ يف عني االعتبار صناعات 

بأكملها،  بدًءا من املصدر إىل هناية السلسة يف مبيعات التجزئة. ونقدم إسهامات 

إىل املجتمع من خالل تزويد املستهلكني بمنتجات وخدمات تلبي احتياجاهتم 
االستهالكية من خالل املكاتب والرشكات التابعة يف اليابان وخارجها. إضافة 

إىل ذلك، فإننا ندعم تنوع أنامط احلياة لدى املستهلكني ونويل أمهية كربى 
ملوثوقية وسالمة املنتجات التي نقدمها.

 قطاع موارد احتياجات 
احلياة االساسية

تطوير منصة أعامل لتزويد إمدادات ثابتة إىل العمالء يف   •
اليابان وخارجها من خالل التعامل مع جمموعة من املواد 

مثل احلبوب، األرز، املنتجات الطازجة، الزيوت والشحوم، 
املنتجات البحرية، املحليات، النشويات، األعالف، اللحوم، 

مكونات املرشوبات، مشتقات احلليب، املواد اإلسكانية 
واإلنشائية، وتنفيذ عمليات متتد من اإلنتاج والتوريد إىل 

التصنيع واملعاجلة.
موقع لزراعة سمك السلمون – سريماك، النرويج
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، مكتب واحد( اهليكل التنظيمي: 4 قطاعات )20 قساماً
مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة احتياجات احلياة اليومية، القسم اإلدراي ملجموعة احتياجات احلياة اليومية

■ قطاع أعامل املستهلكني العامليني     قسم أندونيسيا، قسم الصني وآسيان، قسم تطوير األسواق اجلديدة     ■ قطاع البيع بالتجزئة     قسم بيع األغذية بالتجزئة، قسم 
منتجات األلبسة ومنتجات العمالء، قسم تطوير اإلنتاج، قسم دعم البيع بالتجزئة     ■ قطاع منتجات احتياجات احلياة األساسية     قسم األغذية املعاجلة، قسم الورق والتغليف، 

قسم األلبسة، قسم تصنيع .S.P.A، قسم اإلطارات والسلع االستهالكية، قسم الرعاية الصحية     ■ قطاع موارد احتياجات احلياة األساسية     قسم املنتجات الزراعية والزيوت 
والشحوم، قسم احلبوب وبذور الزيوت، قسم املنتجات البحرية، قسم منتجات املحليات والنشويات، قسم منتجات األعالف واللحوم، قسم املرشوبات ومشتقات احلليب، قسم 

املواد اإلسكانية واإلنشائية، مكتب أعامل زراعة السلمون

princes Limited هي رشكة تصنيع 

وتوزيع لألغذية واملرشوبات فرعية 
لرشكة ميتسوبييش مقرها يف اململكة 
املتحدة، وتوّسع أعامهلا يف األسواق 

األوروبية. والرشكة مملوكة بالكامل 
لرشكة ميتسوبييش.
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أسست رشكة ميتسوبييش مرشوع “DREAM AS ONE” عام 2014 من أجل تكثيف 
جهودها احلالية لدعم رياضات ذوي االحتياجات اخلاصة. فمن خالل مبادرات 

مثل رعاية الدروس الرياضية واستضافة األحداث الرياضية والربامج التعليمية، فإن 
املرشوع هيدف إىل توسيع نطاق رياضات ذوي االحتياجات اخلاصة ويف الوقت ذاته 

نرش الوعي والتشجيع عىل فهم هذه األنشطة بشكل أكرب. وتقدم رشكة ميتسوبييش 
دورات منتظمة هتدف من خالهلا إىل تدريب متطوعي رياضات ذوي االحتياجات 

اخلاصة واملشاركة الفعالة لكي يكون هلا دور يف األنشطة التطوعية التي تدعم هذا النوع 
من الرياضات. 

إن رشكة ميتسوبييش هي رشيك رسمي الحتاد رياضات 
ذوي االحتياجات اخلاصة يف اليابان.

عيادة كرة قدم من أجل فريق كرة القدم حتت الـ 19 سنة التابع الحتاد كرة القدم لسبعة العبني 

مرشوع لرياضات ذوي االحتياجات اخلاصة

املسؤوليات االجتامعية CSR والشؤون البيئية
تعترب رشكة ميتسوبييش التعامل مع حتديات االستدامة من بني إحدى أهم 

القضايا التي تواجهها. لذا فإننا منخرطون بكل فعالية يف االرتقاء بطيف واسع 
من املبادرات الرامية إىل حتقيق جمتمعات مستدامة من خالل كل جانب من 

جوانب األعامل التي نقوم هبا.
واستنادا إىل فلسفتنا املتمثلة بمبادئ الرشكة الثالث، فقد حددنا توقعاتنا 

فيام يتعلق بكيفية اجراءاعاملنا. وهذا يشمل جوانب عدة مثل التزامنا باحرتام 
حقوق اإلنسان ومحاية البيئة. إن كافة أنشطة رشكتنا مبنية عىل التوجيهات 

املنصوص عليها يف معايري السلوك اخلاصة برشكتنا وامليثاق البيئي وامليثاق 
االجتامعي.

لقد تطورت قضايا االستدامة العاملية بشكل ملحوظ عىل مر السنني، وما 
زالت يف تغري مستمر حتى يومنا هذا. هتدف رشكة ميتسوبييش إىل خلق »قيمة 
مستدامة للرشكة« عرب نشاطات أعاملنا التي تشمل قطاعات صناعية عديدة. 

وحتقيًقا هلذه الغاية، نسعى للتعامل مع قضايا االستدامة الرئيسية يف اليابان 
وخارجها حول العامل، وذلك بناء عىل توقعات ومطالب أصحاب املصلحة.
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وبفضل الدور املحوري الذي تلعبه جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية التابعة لرشكة ميتسوبييش، 
فإن الرشكة منخرطة يف عدد من األعامل التي هتدف إىل حتقيق بيئة منخفضة الكربون والتعامل مع القضايا 

البيئية األخرى مثل شح املياه. وتشمل مشاريعنا عدًدا من املجاالت مثل الطاقة اجلديدة واألعامل البيئية واملائية، 
باإلضافة إىل تطوير جمتمع ذكي. 

اإلسهام يف حتقيق جمتمع مستدام من خالل أعاملنا

 Diamond أعامل توليد طاقة الرياح التي تديرها رشكتنا التابعة 
Generating Corporation التي مقرها يف أمريكا. 

يف البداية أسست رشكة ميتسوبييش قساًم لتنسيق أنشطتها اخلريية يف عام 1973. ومنذ ذلك التاريخ، يشارك موظفونا يف كل أنحاء العامل بشكل فعال يف املشاريع طويلة األمد التي 
تسهم يف املجتمعات التي نعمل هبا. واألولويات اخلمس جلوانب األنشطة اخلريية التي نقوم هبا هي: البيئة العاملية، الرفاه العام، التعليم، الثقافة والفنون والتبادل الدويل واإلسهامات.

جتري رشكة ميتسوبييش عملية تصفية وغربلة شاملة للقروض واالستثامرات، آخذة بعني االعتبار ليس فقط 
العوامل االقتصادية، بل أيضا العوامل البيئية واالجتامعية واحلوكمة. فنحن نعمل بشكل فاعل عىل ختفيض 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عىل الصعيد العاملي ككل. وباإلضافة إىل ذلك، تشاطر رشكة ميتسوبييش سياستها 
يف »اإلدارة املستدامة لسلسلة التوريد« مع املوردين. كام جتري دراسات استقصائية وزيارات ميدانية للموردين 

يف إطار جهودها إلدارة سلسلة التوريد لدينا. إننا يف رشكة ميتسوبييش نرى أن االنخراط مع املجتمعات املحلية 
واجلهود املبذولة للحد من التأثريات البيئية السلبية أثناء تنفيذ أعاملنا أمر ال يقدر بثمن.

جلنة شؤون املسؤولية املجتمعية للرشكة والشؤون االستشارية

http://mitsubishicorp-foundation.org/en :Mitsubishi Corporation Disaster Relief Foundation موقع

)ESG( إدارة املسائل البيئية واالجتامعية واحلوكمة

األنشطة اخلريية لرشكة ميتسوبييش

خميم الصداقة لألمهات واألطفال. 
املخيم املخصص لألمهات العازبات وأطفاهلن يقدم فرصة إىل املشرتكني 

لالستمتاع باحلياة يف اهلواء الطلق. إن هذا املخيم الذي تم تنظيمه منذ عام 
1974 تتم إدارته من قبل موظفي جمموعة رشكة ميتسوبييش املتطوعني 

كاستشاريني للمخيم. 

مرشوع إعادة توليد جتارب الغابة االستوائية
بدأت رشكة ميتسوبييش أول مرشوع جتريبي هلا يف ماليزيا يف عام 1990 
هبدف إعادة توليد األنظمة البيئية للغابات االستوائية عىل نحو متسارع. 

ومنذ ذلك الوقت، فقد تم توسيع نطاق املرشوع حتى أصبح يضم مواقع 
يف الربازيل وكينيا وإندونيسيا

مؤسسة رشكة ميتسوبييش لألمريكتني / مؤسسة رشكة 
ميتسوبييش ألوروبا وأفريقيا

تدعم رشكة ميتسوبييش، من خالل مؤسسة رشكة ميتسوبييش 
لألمريكتني )MCFA(، ومؤسسة رشكة ميتسوبييش ألوروبا وأفريقيا 

)MCFEA( جمموعة متنوعة من املبادرات التي هتدف من خالهلا إىل محاية 
البيئة الطبيعية واحلد من الفقر. 

جهود إعادة اإلعامر بعد زلزال رشق اليابان العظيم
عىل مر السنوات األربع التي تلت وقوع زلزال رشق اليابان العظيم وإعصار التسونامي يف عام 2011، فقد قدمت 
ميتسوبييش نحو 10 مليار ين كدعم إلعادة إعامر املناطق املنكوبة. وبدًء عام 2015، تعهدت الرشكة بتقديم 3.5 

 Mitsubishi مليار ين إضافية كدعم عىل مدى اخلمس سنوات القادمة. وتقدم رشكة ميتسوبييش من خالل
Corporation Disaster Relief Foundation )مؤسسة رشكة ميتسوبييش لإلغاثة من الكوارث( منًحا 

دراسية عاجلة لطالب اجلامعات يف املناطق املنكوبة ومنًحا إلعادة اإلعامر للمنظامت غري الربحية وغريها من 
املنظامت التي تلعب دوًرا يف جهود إعادة اإلعامر، وتتخذ خطوات لتنشيط الصناعات وخلق فرص عمل جديدة. 

باإلضافة إىل ذلك، فإننا سنواصل إرسال متطوعني من موظفي جمموعة رشكات ميتسوبييش إىل املنطقة )حيث 
بلغ عدد املوظفني املتطوعني حتى تاريخ حزيران، يونيو من عام 2015 حوايل 3750 موظًفا( . كام بدأت رشكة 

ميتسوبييش بعدد من املبادرات اجلديدة مثل مرشوع Sixth Industry Fruit Farming Project يف حمافظة 
فوكوشيام، والذي يتيح لنا تطبيق خرباتنا يف تعزيز التطوير يف منطقة توهوكو.

Sixth Industry Fruit Farming Project

جلنة شؤون املسؤولية املجتمعية للرشكة والشؤون االستشارية
يف آذار، مارس من عام 2008، أسست رشكة ميتسوبييش جلنة شؤون املسؤولية املجتمعية للرشكة والشؤون 

االستشارية، والتي تتكون من خرباء خارجيني. ويتم دمج األراء واملشورة التي تقدمها اللجنة يف مبادراتنا 
لالستدامة ويف تواصلنا مع أصحاب املصلحة. 
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فلسفة رشكة ميتسوبييش مكّرسة يف مبادئ الرشكة الثالث )مسؤولية الرشكة 
جتاه املجتمع والنزاهة والعدل والفهم العاملي من خالل األعامل(. ومن وحي 

هذه الفلسفة، فإن رشكة ميتسوبييش حتّسن وتقوي حوكمة الرشكة من عدة 
نواٍح، ويتمثل ذلك بإجراءات تشمل تعيني مدراء مستقلني ومراجعي حسابات 

مستقلني من خارج الرشكة )مخسة مدراء مستقلني وثالثة مراجعي حسابات 
من خارج الرشكة(، وإدخال نظام مسؤولني تنفيذيني، وتشكيل جلان استشارية 

ملجلس اإلدارة تتكون باملعظم من أعضاء من خارج الرشكة )جلنة احلوكمة 

والتعويضات واللجنة االستشارية الدولية(. رشكة ميتسوبييش ماضية قدًما يف 
سعيها نحو إصالح وحتسني نظام الرقابة الداخلية هبدف ضامن القيام بأنشطة 
األعامل حسب األصول وبام يتفق والقوانني وعقد تأسيس الرشكة. ويشمل 

نظام الرقابة الداخلية التنفيذ الفعال لألعامل واالمتثال للقوانني وإدارة املخاطر 
وإعداد التقارير املالية وإدارة وختزين املعلومات وضامن االلتزام بمعايري 
السلوك الصحيحة يف اإلدارة املوّحدة للمجموعات واملراجعة الداخلية 

والرقابة ومراجعي احلسابات.

حوكمة الرشكة ونظام الرقابة الداخلية

تركيبة األعضاء )السنة املالية املنتهية يف مارس 2016(
■○(6) أعضاء من خارج مالك الشركة:

كونيو إيتو )عضو خارجي(
ريوزو كاتو )مدير خارجي(

هيدهيريو كوّنو )مدير خارجي(
ساكيه ت. فوكوشيام )مديرة خارجية(

أكيهيكو نيشيياما )مدير خارجي(
تادايش كونيهريو )مراجع حسابات من خارج الرشكة(

■○(3)○أعضاء من داخل مالك الرشكة:

يورهييكو كوجيام* )رئيس جملس اإلدارة(
كني كوبايايش )الرئيس وكبري اإلداريني التنفيذيني(

هيدييوكي نابيشيام )كبري مراجعي احلسابات للرشكة(

جلنة احلوكمة والتعويضات

اللجنة االستشارية الدولية

*رئيس اللجنة

اجلمعية العامة للمسامهني

جملس اإلدارة

جلنة احلوكمة والتعويضات
اللجنة االستشارية الدولية

قسم الرقابة الداخليةالرئيس والرئيس التنفيذي

 التعاون بني نائب الرئيس التنفيذي ملراجعي احلسابات/قسم الرقابة الداخلية/
 مراجعو حسابات مستقلون

وضع أنظمة متعلقة بالتحكم 
الداخيل واإلعالن عنها

دائرة شؤون الرشكة

املنظامت التنفيذية )جمموعات األعامل وغريها(

اللجان املرتبطة بالتحّكم الداخيل
جلنة الرقابة الداخلية والكشف

جلنة االمتثال للقوانني
جلنة املسؤوليات االجتامعية CSR والشؤون البيئية

جلنة االستشارات االستثامرية
جلنة األمن القومي والتجارة الدولية، وغريها

]اهليكل التنفيذي[

اللجنة التنفيذية

 مراجعو احلسابات 
مراجعو حسابات مستقلون)جملس مراجعي احلسابات(

طلبات

نصائح
تعيني املسؤولني 
التنفيذيني 
واإلرشاف عليهم

اقرتاح املسائل اإلدارية اهلامة للمناقشة 
ورفع تقارير عن تنفيذ العمليات

رفع تقارير

تعيني/إقالة

مراجعة احلسابات

تعيني/إقالة
إقرار مؤرشات املكافآت

مراجعة/ تقرير

تعيني/ إقالة
إقرار مؤرشات املكافآت

تركيبة األعضاء )السنة املالية املنتهية يف مارس 2016(
■○(9) أعضاء من خارج مالك الشركة:

د. هريمينيو بالنكو ميندوزا )وزير التجارة والصناعة السابق )املكسيك((
 الربوفيسور جوزيف س نيه 

)بروفيسور ذو سجّل مميز يف جامعة هارفارد وبروفيسور كريس سلطان عامن )الواليات املتحدة األمريكية((
السيد راتان ن تاتا )رئيس Tata Trusts )اهلند((

السيد جورج ييو )رئيس Kerry Logistics Network )سنغافورة((
السيد جايم أوغوستو زوبيل دي أياال Ⅱ )رئيس الرشكة والرئيس التنفيذي، Ayala Corporation )الفلبني((

السري جون بوند )رئيس رشكة .KKR Asia Ltd )اململكة املتحدة((
السيد نيال فيتزغريالد )الرئيس التنفيذي السابق ورئيس رشكة Unilever )إيرلندا((

ريوزو كاتو )مدير خارجي(
هيدهيريو كوّنو )مدير خارجي(

■○(4)○أعضاء من داخل مالك الرشكة:

يورهييكو كوجيام* )رئيسة جملس اإلدارة(
كني كوبايايش )الرئيس وكبري اإلداريني التنفيذيني(

مينورو ماكيهارا )كبري مستشاري الرشكة(
ميكيو ساساكي )الرئيس السابق كبري املستشارين ملجلس اإلدارة(

املراجعة

*رئيس اللجنة 
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وضعت رشكة ميتسوبييش لوائح داخلية متعددة استنادا إىل مبادئ الرشكة 
الثالثة والفلسفة التوجيهية للرشكة. وتشمل هذه اللوائح معايري السلوك 
بالرشكة وقواعد السلوك. ومجيع املوظفني والتنفيذيني يف الرشكة ملزمني 

بوضع االمتثال للقوانني يف مقدمة أولوياهتم عند تنفيذ األعامل. كام قامت 
الرشكة بتأسيس منصب مسؤول االمتثال للقوانني وقامت بتعيني مسؤول منهم 

لكل جمموعة أعامل ومنطقة جغرافية )داخل وخارج اليابان(. ويتوىل هؤالء 
املسؤولون مهمة ضامن االمتثال للقوانني يف العمليات اليومية.

واعتبارًا من السنة املالية املنتهية يف مارس 2010 أصبح مطلوبا من مجيع 
املوظفني والتنفيذيني يف الرشكة اّتباع دورات تعلم إلكرتونية تشمل دراسة 

حاالت حول قواعد السلوك. وبعد تلك الدورات، جيب عليهم التوقيع عىل 
اتفاقية تنص عىل فهمهم والتزامهم بالقواعد يف مجيع األوقات. وقد تم إدخال 

هذه الربوتوكوالت يف فروع رشكة ميتسوبييش والرشكات التابعة هلا. وتتضمن 

اخلطوات اإلضافية التي تم اختاذها عرب رشكة ميتسوبييش مناقشة االمتثال 
للقوانني لتشجيع مناقشة قضايا االمتثال يف كل موقع عمل من خالل أسلوب 

دراسة احلاالت )أي املخالفات املحتملة بالنسبة لعمليات املكتب(، والندوات 
وتوزيع كتيبات حاالت الدراسة خاصة باالمتثال للقوانني عىل املوظفني. 

وتضمن هذه اإلجراءات استمرارية التعلم والتطوير، ليس من قبل املوظفني 
واملسؤولني لدى رشكة ميتسوبييش فحسب بل من قبل رشكاهتا الفرعية 

والتابعة أيَضا.
إن مجيع ترصفات رشكة ميتسوبييش تستند إىل هذه الروح يف االمتثال 

للقوانني، وما تزال عامال أساسيا يف رفع القيمة املوحدة للرشكة، ونحن ال نزال 
ملتزمني باالستمرار يف حتسني وتعزيز املبادرات الرامية لتطبيق االمتثال للقوانني 

يف رشكتنا.

االمتثال للقوانني

الرئيس والرئيس التنفيذي

للقوانني رئيس قسم االمتثال 

أقسام املنظمة )وحدة، قطاع، قسم، فرع وما إىل ذلك(

املوظفون

 صندوق الربيد واخلط الساخنالرشكات الفرعية والتابعة

 لالمتثال للقوانني للمستشار
القانوين اخلارجي ملجموعة رشكة ميتسوبييش املدير املبارش

املوظفون

للقوانني االمتثال  مسؤول 

للقوانني االمتثال  مسؤول 
مسؤول االمتثال للقوانني يف املجموعات

مسؤول االمتثال للقوانني يف األفرع املحلية
مسؤول االمتثال للقوانني اإلقليمي يف اخلارج

النظام الداخيل لإلبالغ عن املخالفات
صندوق الربيد واخلط الساخن لقسم االمتثال للقوانني

قسم الرقابة الداخلية صندوق بريد واخلط الساخن لقسم االمتثال للقوانني
املستشار القانوين اخلارجي صندوق بريد واخلط الساخن لقسم االمتثال للقوانني

جلنة االمتثال للقوانني
الرئيس: رئيس قسم االمتثال للقوانني

املكتب اإلداري: قسم الشؤون القانونية/ مكتب إدارة االمتثال للقوانني
لتعيني ا

التعيني

إدارة

إدارة

إدارة

إدارة
تقارير واستشارات تقارير واستشاراترفع  رفع 

تقارير واستشارات رفع 

تابعة لرشكة ميتسوبييش( املسجلة كرشكات حملية  )املستهدف: الرشكات 

تقارير  رفع 
واستشارات

تقارير رفع 

رفع تقارير

تقارير واستشارات رفع 

تقارير واستشارات رفع 

تقارير واستشارات رفع 

الرؤساء التنفيذيون للمجموعات والرؤساء التنفيذيون االقليميون

رشكة ميتسوبييش

رفع تقارير

التقارير   رفع 
واالستشارات
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يورهييكو كوجيام
رئيس جملس اإلدارة

هيديوكي نابيشيام
كبري مراجعي احلسابات للرشكة

هيديتو ناكاهارا*كني كوبايايش*

شوما أوتشينو*تاكاهيسا مياوتيش*

كازوو تسوكودا**
كبري املستشارين

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

هيدهيريو كوّنو** ساكيه تاتشيبانا فوكوشيام**ريوزو كاتو**
الرئيسة واملديرة املمثلة

G&S Global Advisors Inc.

أعضاء جملس اإلدارة

إيكو تسوجيياما*
أستاذة يف الدراسات العليا للتجارة، 

جامعة واسيدا

تادايش كونيهريو*هيدييو إيشينو*هريويش كيزاكي
حماٍم لدى T. Kunihiro & Co، وكيل 

دعاوى

مراجعي حسابات الرشكة

تشري إىل املدراء املمثلني عن جملس إدارة الرشكة.  *
تشري إىل مدير خارجي عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 2-15 من قانون الرشكات.  **

* تشري إىل مدقق حسابات خارجي للرشكة عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 2-16 من قانون الرشكات.

)كما في 1 تموز، يوليو 2015(

جون كينوكاوا*جون ياناي*

ياسوهيتو هريوتا*كازويوكي موري*

اإلدارة

أكيهيكو نيشيياما**
 بروفيسور مساعد، 

جامعة هيتوتسوبايش
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كبار نواب الرئيس

كبار التنفيذيني ونواب رئيس الرشكة الرئيس وكبري اإلداريني التنفيذيني

كني كوبايايش*

نواب الرئيس التنفيذيني

األعضاء التنفيذيني

ياسوهيكو كيتاغاوا
املدير العام لقسم االسرتاتيجية العاملية 

وتطوير األعامل
كينجي ياسونو

 كبري اإلداريني التشغيليني 
لقطاع السفن والفضاء

هيديموتو ميزوهارا
 Mitsubishi International رئيس

Corporation
)ويف نفس الوقت(

نائب الرئيس التنفيذي
Mitsubishi Corporation (Americas)

جونئيتيش إيسيدا
الرئيس التنفيذي اإلقليمي، إندونيسيا 

 )ويف نفس الوقت( 
 PT. Mitsubishi Corporation رئيس

Indonesia

كازوياسو ميسو
كبري اإلداريني التشغيليني 

لقطاع أعامل املستهلكني العامليني
شينئيتيش ناكاياما

كبري اإلداريني التشغيليني لقطاع السلع 
الكيميائية )ب(

ماساجي سانتو
الرئيس التشغييل لقطاع أعامل البنية التحتية

ميتسويوكي تاكادا
املدير العام وكبري اإلداريني التنفيذيني 

.Mitsubishi Australia Ltd )ويف نفس 
 Mitsubishi New الوقت( املدير العام

.Zealand Ltd )ويف نفس الوقت( نائب 
الرئيس التنفيذي اإلقليمي آلسيا وأوقيانوسيا 

)أوقيانوسيا(
كينئيتيش كوياناغي

املدير العام لفرع ناغويا
يوئيتيش شيموياما

نائب الرئيس التنفيذي اإلقليمي لرشق آسيا )ويف 
 Mitsubishi Corporation نفس الوقت( رئيس

(Hong Kong) Ltd.

أكريا موراكويش
 Mitsubishi Company رئيس

(Thailand), Ltd.
)ويف نفس الوقت(

 Thai-MC Company, Limited رئيس
)ويف نفس الوقت(

املدير العام، مكتب هادياي، 
 Mitsubishi Company (Thailand),

Ltd.
)ويف نفس الوقت(

 Thai-MC ،املدير العام، مكتب هادياي
Company, Limited

كوئيتيش كيتامورا
املدير العام للقسم اإلداري ملجموعة 

اآلالت

ماساكازو ساكاكيدا
الرئيس واملدير العام

 Mitsubishi Corporation India
Private Ltd.

)ويف نفس الوقت(
نائب الرئيس التنفيذي اإلقليمي

آلسيا وأوقيانوسيا )جنوب آسيا(
هريويش ناكاغاوا

 TRI PETCH ISUZU الرئيس األعىل لـ
.SALES COMPANY LIMITED

كازويوكي ماسو
املدير العام لقسم حسابات الرشكة

تاكييش هاغيوارا
الرئيس التشغييل لقطاع الكيميائيات 

السائبة
كيسوكيه هوشينو

 MITSUBISHI الرئيس التنفيذي لـ
DEVELOPMENT PTY LTD

كوئيتيش وادا
نائب كبري اإلداريني التشغيليني لقطاع 

أعامل الغاز الطبيعي
تسوتومو تاكانوسيه

رئيس جمموعة احتياجات احلياة اليومية 
يف الصني

شينيا يوشيدا
املدير العام لقسم ختطيط واسرتاتيجية 

الرشكة

كاتسوهريو إيتو
مساعد أول املسؤولني الوظيفيني يف 

الرشكة
)إدارة عامة للدائرة(

ميتسوماسا إيتشو
املدير العام لقسم إدارة املخاطر

تاكاجريو إيشيكاوا
كبري اإلداريني التشغيليني لقطاع أعامل 

إدارة األصول
ياسوتريو هرياي

نائب الرئيس التنفيذي اإلقليمي، رشق 
 آسيا

 )ويف نفس الوقت(
 Mitsubishi الرئيس األعىل لـ

.Corporation (Shanghai) Ltd 
 )ويف نفس الوقت(

 املدير العام، مكتب شانغهاي
 )ويف نفس الوقت(

 Mitsubishi Corporation ،املدير العام
.Ltd (Shanghai)، فرع ووهوان

نوبورو تسوجي
الرئيس التشغييل لقطاع أعامل املركبات 

ذات املحركات
نوريكازو تاناكا

نائب الرئيس التشغييل لقطاع استثامر 
املوارد املعدنية

فومينوري هاسيغاوا
كبري اإلداريني التشغيليني إلدارة أعامل 

النفط
يوتاكا كيويا

كبري اإلداريني التشغيليني لقطاع موارد 
احتياجات احلياة اليومية
تيتسوجي ناكاغاوا

كبري اإلداريني التشغيليني لقطاع الطاقة 
اجلديدة وتوليد الطاقة

هيدينوري تاكاؤكا
املدير العام، مكتب الرئيس التنفيذي 

– جمموعة أعامل الطاقة
نوريوكي تسوبونوما

رئيس الرشكة والرئيس التنفيذي 
 MITSUBISHI CORPORATION -

.RTM INTERNATIONAL PTE. LTD 
 )ويف نفس الوقت( 

الرئيس التشغييل – قطاع جتارة املوارد 
املعدنية

ياسويش أوكاهيسا
املدير العام، مكتب الرئيس التنفيذي 

- جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات 
اللوجستية والتطوير

* عضو يف جملس اإلدارة

هيديتو ناكاهارا*
االسرتاتيجية العاملية وتطوير 

 األعامل، 
 العالقات الدولية، 

 التعاون االقتصادي الدويل، 
إدارة اخلدمات اللوجستية

تاكاهيسا مياوتيش*
 كبري اإلداريني التنفيذيني

ملجموعة الكيميائيات

جون كينوكاوا*
 كبري اإلداريني التنفيذيني

ملجموعة املعادن

جون ياناي*
كبري اإلداريني التنفيذيني 

 ملجموعة أعامل الطاقة
 )ويف نفس الوقت(

رئيس قسم االمتثال 
للقوانني

ياسويوكي سوغيورا
 الرئيس التنفيذي اإلقليمي

 ألمريكا الشاملية )ويف نفس الوقت(
 Mitsubishi رئيس

Corporation (Americas)

تورو موريياما
 الرئيس التنفيذي اإلقليمي

آلسيا وأوقيانوسيا

توشيميتسو أورايب
 كبري اإلداريني التنفيذيني

ملجموعة خدمات األعامل

إيئيتيش تانايب
 كبري اإلداريني التنفيذيني

ملجموعة التمويل الصناعي 
واخلدمات اللوجستية والتطوير

تاكيهيكو كاكيوتيش
 كبري اإلداريني التنفيذيني

ملجموعة احتياجات احلياة 
اليومية

ياسوهيتو هريوتا*
اتصاالت الرشكة، إدارة 

الرشكة، املسؤوليات 
 CSR االجتامعية

والشؤون البيئية، الشؤون 
القانونية، املوارد البرشية

سيجي شرياكي
 الرئيس التنفيذي اإلقليمي

ألمريكا الالتينية

شوما أوتشينو*
كبري املسؤولني املاليني

شونئيتيش ماتسوي
الرئيس التنفيذي اإلقليمي لرشق 

آسيا )ويف نفس الوقت( رئيس 
 Mitsubishi Corporation China

.Co., Ltd )ويف نفس الوقت( رئيس 
 Mitsubishi Corporation China

Commerce Co., Ltd.

كازويش أوكاوا
كبري اإلداريني التشغيليني 

 ملجموعة اآلالت
)أعامل اآلليات الصناعية، 

أعامل السفن والفضاء(

كوزو شرياجي
 كبري اإلداريني التشغيليني

ملجموعة اآلالت

شيغيآكي يوشيكاوا
 الرئيس التنفيذي اإلقليمي

للرشق األوسط وآسيا 
الوسطى

كازويوكي موري*
االسرتاتيجية اإلقليمية 

 )اليابان(
 )ويف نفس الوقت(

املدير العام لفرع كانساي

هاجيمي هريانو
الرئيس التشغييل ملجموعة 

أعامل الطاقة )أعامل 
التنقيب واإلنتاج، أعامل 

 الغاز الطبيعي(
 )ويف نفس الوقت(

الرئيس التشغييل لقطاع 
أعامل الغاز الطبيعي

هريويش ساكوما
كبري اإلداريني التنفيذيني 
ملجموعة األعامل البيئية 

العاملية والبنية التحتية

يوئيتيش هريوموتو
الرئيس التشغييل ملجموعة التمويل 

الصناعي واخلدمات اللوجستية 
والتطوير )التمويل الصناعي، 

 التطوير العقاري واإلنشاءات( 
 )ويف نفس الوقت(

الرئيس التشغييل لقطاع 
التمويل الصناعي

كانجي نيشيؤرا
الرئيس التشغييل ملجموعة 

املعادن

هاروكي هايايش
الرئيس التنفيذي 

 اإلقليمي، أوروبا وأفريقيا
 )ويف ونفس الوقت(

العضو املنتدب، رشكة 
 Mitsubishi Corporation

 International(Europe)
Plc.
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مالمح املوقف املايل
رشكة ميتسوبييش والرشكات التابعة هلا 

خالصة معلومات اجلزء 

* تم احتساب نسبة األرباح املوزعة عىل املسامهني يف السنة املالية املنتهية يف 31 آذار، مارس 2013 و2014 عىل أساس الدخل الصايف املنسوب إىل  رشكة ميتسوبييش، وذلك وفق مبادئ املحاسبة املقبولة عموًما 
)GAAP( يف أمريكا

*الدخل الناجم عن االستثامر من خالل تطبيق قانون االمتالك اجلزئي يدل عىل الدخل الناجم عن االستثامرات املحتسبة باستخدام االمتالك اجلزئي
*الدخل الصايف يدل عىل الدخل الصايف املنسوب إىل مالكي الرشكة األم.

مارس 2015 مارس 2014 مارس 2013 

جمموعة األعامل البيئية 
العاملية والبنية التحتية

جمموعة التمويل 
الصناعي واخلدمات 
اللوجستية والتطوير

جمموعة أعامل 
جمموعة جمموعة اآلالتجمموعة املعادنالطاقة

الكيميائيات
جمموعة احتياجات 

احلياة اليومية
2,448.6 مليار ين1,462.3 مليار ين806.7 مليار ين852.8 مليار ين1,816.2 مليار ين230.2 مليار ين39.2 مليار ينالعوائد

525.4 مليار ين110.9 مليار ين197.3 مليار ين199.3 مليار ين59.2 مليار ين75.7 مليار ين31.6 مليار ينإمجايل الربح

الدخل الناتج عن تطبيق 
20.6 مليار ين18.8 مليار ين33.2 مليار ين2.7 مليار ين71.6 مليار ين33.1 مليار ين28.9 مليار ينقانون االمتالك اجلزئي

120.5 مليار ين31.4 مليار ين91.3 مليار ين13.9 مليار ين82.3 مليار ين40.1 مليار ين20.4 مليار ينالدخل الصايف

3,144.6 مليار ين975.5 مليار ين1,999.1 مليار ين4,796.8 مليار ين2,253.6 مليار ين895.8 مليار ين996.2 مليار ينإمجايل األصول

1,5782,7651,56811,8799,4296,89734,030عدد العاملني

]iFrs الدخل والعوائد ]وفق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

7,669.5¥7,635.2¥6,009.9¥العوائد

1,054.91,186.01,209.9إمجايل الربح

الدخل الصايف املنسوب إىل مالكي 
323.5361.4400.6الرشكة األم

الدخل الصايف املنسوب إىل مالكي 
196.45219.30246.39الرشكة األم باألسهم )أسايس( )بالني(

الدخل الصايف املنسوب إىل مالكي 
196.02218.80245.83الرشكة األم باألسهم )خمفف( )بالني(

roE )العائد عىل حقوق املسامهني( 

)%(7.87.57.5

roa2.32.32.5 )العائد عىل األصول( )%(

 ]iFrs الوضع املايل ]وفق

15,064.715,901.116,774.4إمجايل األصول

حقوق املساهيمن املنسوب إىل مالكي 
4,517.15,067.75,570.5الرشكة األم

حقوق املسامهني باألسهم املنسوبة إىل 
2,742.363,074.033,437.75مالكي الرشكة األم )بالني(

النسبة الصافية للدين عىل حقوق 
1.00.90.8املسامهني )متعددة(

احلصص

55.0068.0070.00احلصة لكل سهم )للسنة، ين(

252528نسبة االستحقاق )%(

]IFRS[ )2015 السنة املالية املنتهية يف 31 آذار، مارس(

مليار ين
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5,570.5

16,774.4
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5.0

0
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323.5
361.4

400.6

6,009.9
1,054.9

218.80

55.00

68.00

25 25

70.00

28

13.3 14.3 15.313.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.313.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.313.3 14.3 15.3

2.3 2.3 2.5

196.02

245.83

1,186.0 1,209.9

7,635.2 7,669.5

إمجايل الربح

الدخل الصايف للسهم الواحد )خمفف(

ROA

احلصة لكل سهم ونسبة االستحقاق

العوائد

الدخل الصايف

ROE

إمجايل األصول وحقوق املسامهني

)مليار ين(

احلصة لكل سهم نسبة االستحقاقإمجايل األصول حقوق املسامهني

)مليار ين(

)مليار ين(

)حصص األرباح: ين( )مليار ين(

*الدخل الصايف يدل عىل الدخل الصايف املنسوب إىل مالكي الرشكة األم.
*حقوق املسامهني تدل عىل حقوق املسامهني املنسوبة إىل  مالكي الرشكة األم.

* تم احتساب نسبة األرباح املوزعة عىل املسامهني يف السنة املالية املنتهية يف 31 آذار، مارس 2013 و2014 عىل أساس الدخل الصايف املنسوب إىل  رشكة ميتسوبييش، وذلك وفق مبادئ املحاسبة املقبولة عموًما 
)GAAP( يف أمريكا

)ين(
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أهم الرشكات الفرعية والتابعة لنا
جمموعة خدمات األعامل

)كام يف 31 آذار، مارس 2015(

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
>الرشكات الفرعية<

iVision Shanghai Co., Ltd. (China)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan)

SIGMAXYZ Inc. (Japan)

Infosec Corporation (Japan)

Bewith, Inc. (Japan)

51.00

49.00

33.75

40.00

40.00

 االستشارات املتعلقة بتقنية املعلومات، تطوير وصيانة وتشغيل أنظمة حلول األعامل، إلخ 

حلول أعامل تتعلق بتكنولوجيا املعلومات، خدمات ادماج النظام، تسويق منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات، 
الخ

خدمات االستشارات اخلاصة باألعامل
مقدم خدمات عامة يف جمال أمن املعلومات

جمهز خدمات خارجية )مركز االتصال(

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة

جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية

>الرشكات الفرعية<
TRILITY GROUP PTY LTD (Australia)

MCKG Port Holding Corporation (Japan)

Diamond Generating Europe Limited (U.K.)

Diamond Solar Corporation (Japan)

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.)

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan)

Diamond Generating Corporation (U.S.A.)

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong)

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands)

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands)

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
Swing Corporation (Japan)

Chiyoda Corporation (Japan)

Lithium Energy Japan (Japan)

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Mexico)

60.00

60.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

33.33

33.73

41.94

50.00

أعامل املياه
إدارة االستثامر يف أعامل املوانئ

منتج الطاقة املستقل
منتج الطاقة املستقل

أعامل نقل القدرة
خدمات ما بعد البيع بالنسبة ملحطات توليد القدرة يف اليابان

منتج الطاقة املستقل
منتج الطاقة املستقل
منتج الطاقة املستقل
منتج الطاقة املستقل

االسترياد والتصدير والتجارة الداخلية ملعدات املحطة

أعامل املياه
أعامل هندسة املنشآت

تصنيع ومبيع بطاريات ليثيوم أيون
منتج الطاقة املستقل

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
>الرشكات الفرعية<

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.)

Diamond Realty Management Inc. (Japan)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.)

MC Aviation Partners Inc. (Japan)

MC Engine Leasing Limited (U.K.)

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.)

MCAP Europe Ltd. (Ireland)

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan)

New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, British Overseas Territory)

Seto Futo Co., Ltd. (Japan)

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.)

MC Asset Management Europe Limited (U.K.)

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan)

DBI Management Inc. (Japan)

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore)

Yokohama Akarenga Inc. (Japan)

MC Asset Management Asia Limited (Hong Kong)

MC Aviation Corporation (Japan)

51.00

100.00

100.00

66.00

100.00

100.00

100.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

100.00

61.65

82.44

100.00

100.00

100.00

100.00

67.00

100.00

100.00

أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات وغريها(
االستثامر يف العقارات

أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(
أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(
أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(

أعامل خدمات إدارة وتأجري الطائرات
أعامل خدمات إدارة وتأجري الطائرات

أعامل تأجري حمركات الطائرات
أعامل إدارة األصول )توظيف(

أعامل خدمات إدارة وتأجري الطائرات
أعامل إدارة األصول )توظيف وغريها(

األعامل اللوجستية الكاملة، النقل الدويل املتعدد الوسائط، والتخزين
تطوير وتشغيل امللكيات التجارية

أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(
أعامل التأمني

أعامل موانئ شحن البضائع غري املغّلفة، أعامل املخازن
أعامل إدارة األصول )استشارات لالستثامرات(

أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات/توظيف(
أعامل إدارة متويل البنية التحتية
أعامل إدارة متويل البنية التحتية

اخلدمات اللوجستية لناقالت البضائع غري املغّلفة
عمليات العقارات التجارية

أعامل إدارة األصول )توظيف وغريها(
أعامل املبيعات والتسويق من أجل املنتجات التجارية اخلاصة بالطائرات

جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير
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>الرشكات الفرعية<
Metal One Corporation (Japan)

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Singapore)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan)

Triland Metals Ltd. (U.K.)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia)

M.C. Inversiones Limitada (Chile)

MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.)

JECO Corporation (Japan)

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
Iron Ore Company of Canada (Canada)

JECO 2 Ltd. (U.K.)

60.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

70.00

100.00

26.18

50.00

أعامل ملنتجات الفوالذ
رشكة فرعية متكاملة لتجارة موارد املعادن
رشكة جتارية ملوارد املعادن موّجهة لليابان

)LME( سمسار السلعة يف بورصة لندن للمعادن
استثامر وانتاج ومبيع الفحم واملوارد املعدنية األخرى

رشكة مشغلة ملوارد املعادن يف أمريكا الالتينية
االستثامر يف Anglo American Sur، أمريكا اجلنوبية )تشييل(

الرشكة االستثامرية يف مناجم نحاس إسكونديدا يف تشييل
الرشكة االستثامرية يف منجم النحاس لوس بيالمربيس يف تشييل

استخراج ومعاجلة وبيع خامات احلديد 
الرشكة االستثامرية يف مناجم نحاس إسكونديدا يف تشييل

جمموعة املعادن

اسم الرشكة

اسم الرشكة

حقوق التصويت (%)

حقوق التصويت (%)

األعامل الرئيسية

األعامل الرئيسية

>الرشكات الفرعية<
Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan)

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada)

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada)

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia)

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands)

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands)

Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (Japan)

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands)

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada)

Diamond Resources (Canning) PT (Australia)

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia)

MC Energy, Inc. (Japan)

MCX Dunlin (UK) Limited (U.K.)

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.)

MCX Osprey (UK) Limited (U.K.)

MI Berau B.V. (The Netherlands)

Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
Astomos Energy Corporation (Japan)

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei)

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia)

65.70

67.50

100.00

100.00

80.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

56.00

100.00

100.00

49.00

25.00

39.40

50.00

تنقيب، تطوير وإنتاج النفط يف أنغوال
استكشاف وتطوير وإنتاج غاز حجر األردواز )Shale Gas( يف كندا
الرشكة االستثامرية ألعامل غاز حجر األردواز )Shale Gas( يف كندا

الرشكة املسامهة القابضة من أجل مرشوع إسالة الغاز )GTL( يف ماليزيا
الرشكة املسامهة القابضة من أجل مرشوع ماليزيا 3

التنقيب عن وتطوير اهلايدروكربون يف بابوا غينيا اجلديدة
وكيل أعامل الغاز الطبيعي املسال ومقدم معلومات حول الغاز الطبيعي وغريها من البيانات املتعلقة هبذا 

املجال
الرشكة القابضة ملرشوع Sakhalin II يف روسيا

تطوير مرشوع الغاز الطبيعي املسال يف غرب كندا
التنقيب عن وتطوير النقط والغاز الطبيعي يف أسرتاليا
التنقيب عن وتطوير النقط والغاز الطبيعي يف أسرتاليا

تسويق وبيع األسفلت واملنتجات النفطية
استكشاف، تنمية وإنتاج النفط

استكشاف، تنمية وإنتاج النفط والغاز الطبيعي
استكشاف، تنمية وإنتاج النفط

الرشكة املسامهة القابضة ملرشوع Tangguh يف روسيا
تسويق وبيع املنتجات النفطية

رشكة التنقيب عن وتطوير النقط والغاز 

استرياد واملتاجرة يف الغاز النفطي املسال، توزيعه املحيل ومبيعاته
إنتاج وبيع الغاز الطبيعي املسال يف بروناي

الرشكة القابضة لرشكة P.T. Medco Energi Internasional )إندونيسيا(
تطوير ومبيع املوارد )الغاز الطبيعي املسال، الغاز النفطي املسال، النفط املكثف والنفط اخلام( يف أسرتاليا

جمموعة أعامل الطاقة

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia)

Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Ireland)

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Turkey)

Marunouchi Capital Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan)

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Japan)

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan)

TES Holdings Limited (U.K.)

AGP Corporation (Japan)

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (South Korea)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore)

أعامل تأجري عامة
أعامل تأجري حمركات الطائرات

أعامل تأجري عربات
أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(

تأجريومبيعات بالتقسيط لكل من املركبات اخلاصة املسافرين واملركبات التجارية
تأجري، مبيعات بالتقسيط، أنواع أخرى من التمويل

مالك ومشغل لناقالت البضائع غري املغّلفة والبضائع املغّلفة
صيانة حمركات الطائرات وأعامل مبيع مكونات حمركاهتا

توريد الطاقة لألقسام األرضية يف املطارات، وصيانة مرافق املطارات، تصنيع وبيع وجبات الطعام
أعامل إدارة األصول )استشارات لالستثامرات(

أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(
أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(
أعامل إدارة األصول )إدارة االستثامرات(

20.00

40.00

35.80

50.00

50.00

20.00

40.28

35.00

26.81

50.00

40.00

30.14

50.00
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األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
>الرشكات الفرعية<

Mitsubishi Corporation Technos (Japan)

MSK Farm Machinery Corporation (Japan)

Nikken Corporation (Japan)

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore)

Diamond Camellia S.A. (Panama)

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia)

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia)

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia)

The Colt Car Company Ltd. (U.K.)

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.)

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland)

MCE Bank GmbH (Germany)

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands)

MC Factoring Rus LLC. (Russia)

Zao MC Bank Rus (Russia)

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand)

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand)

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia)

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Indonesia)

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Indonesia)

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia)

Vina Star Motors Corporation (Vietnam)

Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China)

FF Sheffe B.V. (The Netherlands)

MMC Chile S.A. (Chile)

MC Autos del Peru S.A. (Peru)

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand)

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India)

100.00

100.00

96.83

100.00

100.00

100.00

95.00

90.00

52.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

88.73

93.50

100.00 

40.00

40.00

32.28

31.00

25.00

50.00

49.00

40.00

41.00

27.50

30.00

38.00

بيع املخارط واآلالت الصناعية
بيع اآلالت والتجهيزات الزراعية وخدماهتا

تأجري وبيع مكائن ومعدات البناء
بيع املخارط واآلالت الصناعية وخدماهتا

امتالك واستئجار السفن
امتالك واستئجار السفن

متويل السيارات
خدمات أجهزة الكومبيوتر

توزيع السيارات
توزيع السيارات
متويل السيارات
توزيع السيارات
متويل السيارات

األعامل املرتبطة بالسيارات
متويل السيارات
متويل السيارات
توزيع السيارات
متويل السيارات
توزيع السيارات

توزيع السيارات
تصنيع السيارات

تصنيع وتوزيع حمركات السيارات والصفائح املعدنية
جتميع السيارات

جتميع وتوزيع السيارات
توزيع السيارات

الرشكة القابضة ذات الصلة بالسيارات
توزيع السيارات
توزيع السيارات
تصنيع السيارات

مبيعات وتصدير السيارات
تصنيع وتوزيع السيارات

جمموعة اآلالت

األعامل الرئيسية حقوق التصويت (%) اسم الرشكة
>الرشكات الفرعية<

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan)

Chuo Silika Co.,Ltd. (Japan)

KOHJIN Holdings Co.,Ltd. (Japan)

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan)

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan)

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Plastics Corp. (Japan)

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan)

MC Yamasan Polymers Co.,Ltd. (Japan)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan)

KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (Japan)

MC Food Specialties Inc. (Japan)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
SPDC Ltd. (Japan)

Meiwa Corporation (Japan)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia)

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela)

100.00

98.50

100.00

100.00

100.00

72.83

60.59

100.00

100.00

100.00

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30.39

33.05

30.00

49.00

25.00

إنتاج املنتجات الكياموية
تصنيع السيليكا

.KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd والرشكات القابضة

تصنيع األفالم واملواد الكيميائية
تسويق األسمدة الكيميائية
تصنيع األسمدة الكيميائية

تصنيع احلاويات البالستيكية لألغذية
تسويق املواد اخلام الصناعية والبالستيك
تسويق املواد اخلام الصناعية والبالستيك

تسويق املذيبات والطالء والسيليكون
مبيعات املذيبات وراتنجات الطالء وغريها

مبيع املواد الكيميائية اخلاصة والراتنجات الصناعية
رشكة قابضة وأصول يف جمال صناعة املواد الكيميائية الغذائية

إنتاج املحليات واألطعمة الطبية والتوابل واملكونات الوظيفية
إنتاج خالصة اخلمرية واملكونات الوظيفية

إنتاج التوابل واملواد الكيميائية الغذائية وغريها
مبيع املواد الكيميائية الغذائية )حمليات، مكونات وظيفية وغريها(

االستثامر واألعامل املتعلقة بالنفط والبرتوكيامويات
الرشكة التجارية

إنتاج البنزين والربازيلني
إنتاج امللح

إنتاج امليثانول

جمموعة الكيميائيات
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>الرشكات الفرعية<
Agrex do Brasil S.A. (Brazil)

Agrex, Inc. (U.S.A.)

Alpac Forest Products Inc. (Canada)

Art Coffee Co., Ltd. (Japan)

California Oils Corporation (U.S.A.)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia)

Cermaq Group AS (Norway)

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan)

Foodlink Corporation (Japan)

Indiana Packers Corporation (U.S.A.)

Japan Farm, Ltd. (Japan)

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan)

MC Healthcare, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan)

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan)

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan)

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan)

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan)

Nosan Corporation (Japan)

Princes Limited (U.K.)

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia)

Southern Cross Seafood S.A. (Chile)

TH Foods, Inc. (U.S.A.)

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan)

Yonekyu Corporation (Japan)

التابعة التي يطّبق عليها االمتالك اجلزئي< >الرشكات 
Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China)

Himaraya Co., Ltd. (Japan)

Itoham Foods, Inc (Japan)

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan)

Kanro Co.,Ltd. (Japan)

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan)

Lawson, Inc. (Japan)

Life Corporation (Japan)

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)

MCC Development Corporation (U.S.A.)

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.)

Rokko Butter Co., Ltd. (Japan)

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China)

جمموعة احتياجات احلياة اليومية
األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة

رشاء وبيع احلبوب
استالم وتسويق احلبوب

إنتاج وبيع اللب
إنتاج وبيع البن املحمص

تصنيع وبيع الزيوت النباتية والدهون املعاجلة
استخراج وتنقية وبيع رمل السيليكا

زراعة ومعاجلة وبيع السلمون 
إنتاج وبيع منتجات السكر باجلملة

بيع اللحوم ومنتجاهتا
معاجلة وبيع منتجات اللحوم

تربية الدواجن/ املوايش، معاجلة الدجاج
سلسلة مطاعم الوجبات الرسيعة وحمالت البيتزا لطلبات املنازل

مكتب دعم إدارة املستشفيات، ومبيع املعدات الطبية واملستحرضات الصيدالنية
تصميم وتصنيع وبيع منتجات األلبسة

تسويق مواد البناء والتعاقد عىل أعامل ذات صلة بالبناء
بيع وتسويق مواد التغليف، الورق، الورق املقوى، ورق احلاويات املقوى املموج، وكذلك تصدير الورق والورق 

املقوى
بيع املنتجات الغذائية باجلملة

إنتاج نشاء الذرة ومشتقاهتا
تأجري وبيع معدات التمريض ومنتجاته

مطاحن الدقيق
تصنيع وتسويق أعالف املوايش واحليوانات

إنتاج املنتجات الغذائية واملرشوبات غري الكحولية
تسويق احلبوب وإنتاج علف احليوان وتسويقها

زراعة السلمون و الرتاوت )السلمون املرقط(
إنتاج بسكويتات األرز

بيع اللحوم وإنتاج وبيع األغذية املعاجلة
بيع اللحوم وإنتاج وبيع األغذية املعاجلة

توزيع املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية
البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية

تصنيع وبيع اللحوم واألغذية املعاجلة
إنتاج وبيع السمسم وزيت السمسم

تصنيع وبيع احللويات
أعامل النقل إىل املوانئ والتخزين

LAWSON سلسلة متاجر املستلزمات العامة
سلسلة حمالت سوبر ماركت

معاجلة النشاء
الرشكة القابضة لرشكات اخلرسانة املختلطة اجلاهزة

إنتاج وتسويق األسمنت
تصنيع وتسويق منتجات األجبان

البيع باجلملة للمستحرضات الصيدالنية

81.54

100.00

70.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.42

80.00

70.00

65.98

80.00

100.00

100.00

92.15

62.00

59.81

74.78

64.45

100.00

100.00

100.00

99.50

53.16

81.92

71.02

20.00

20.02

24.32

26.35

30.05

48.41

32.40

23.50

30.00

30.00

28.71

20.87

20.00

عدد الرشكات التابعة املوحدة والرشكات املنضوية بطريقة نسبة امللكية حسب املجال
جمموعة األعامل البيئية 
العاملية والبنية التحتية

جمموعة التمويل 
الصناعي واخلدمات 
اللوجستية والتطوير

 جمموعة 
أعامل الطاقة

 جمموعة 
املعادن

 جمموعة 
اآلالت

 جمموعة 
الكيميائيات

جمموعة احتياجات 
احلياة اليومية

 جمموعة 
خدمات األعامل

دائرة شؤون 
الرشكة

 الرشكات 
املجموعاإلقليمية التابعة

 عدد الرشكات التابعة 
املوحدة والرشكات املنضوية 

بطريقة نسبة امللكية
598792261245211171244614

• عدد املوظفني يف الرشكة األم ومجيع الرشكات التابعة املوحدة: 71,994
• عدد املوظفني يف الرشكة األم فقط: 5,637

• الرشكات املنضوية ضمن الرشكات التابعة ليست مشمولة يف عدد الرشكات التابعة املوحدة واملنضوية بطريقة نسبة امللكية.

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan)

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico)

Rimtec Corporation (U.S.A.)

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (U.K.)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (U.S.A.)

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain)

21.00

49.00

35.00

49.00

40.00

29.78

20.00

20.00

20.00

30.00

استخراج خام الفوسفوريك/ تصنيع الطوب
تصنيع فوق أكسيد اهليدروجني )املاء األوكسجيني(

تصنيع املركبات البالستيكية والعوامل امللونة
تصنيع مكونات بويل كلوريد الفينيل

تصنيع املثبتات واملواد املضافة للمواد البالستيكية
مصنّع متعاقد للكيامئيات الزراعية الوسيطة واملكونات النشطة
مصنّع متعاقد للكيامئيات الزراعية الوسيطة واملكونات النشطة

مصنّع متعاقد للمستحرضات الصيدالنية البيولوجية
مصنّع متعاقد للمستحرضات الصيدالنية البيولوجية

إنتاج الطرطرات
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نبذة عن الرشكة
)كام يف 31 آذار، مارس 2015(

اسم الرشكة
mitsubishi corporation رشكة ميتسوبييش

تاريخ التأسيس
1 يوليو 1954

)تاريخ التسجيل: 1 إبريل 1950(

رأس املال
¥204,446,667,326

عدد األسهم التي تم إصدارها
1,624,036,751

تم إدراج الرشكة يف أسواق األسهم املالية التالية
طوكيو، ناغويا، لندن

املكتب الرئييس
mitsubishi shoji building

 3-1, marunouchi 2-chome, chiyoda-ku,
tokyo, 100-8086, Japan*

*مكتب مسجل رسمي للرشكة

marunouchi park building
 6-1, marunouchi 2-chome, chiyoda-ku,

tokyo, 100-8086, Japan

عدد العاملني
الرشكة األم: 5,637

الرشكة األم وكل الرشكات التابعة املوحدة: 71,994

التي  التابعة  والرشكات  الفرعية  الرشكات  عدد 
يرسي عليها قانون االمتالك اجلزئي

614
*هذا ال يشمل الرشكات التي تتبع للرشكات التابعة لرشكة ميتسوبييش.
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