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رشكة ميتسوبييش
املقدمة

تعد رشكة ميتسوبييش (MC) من رشكات األعامل العاملية 
املتكاملة التي تعمل يف جمال تطوير وإدارة األعامل يف مجيع 

الصناعات تقريباً بام فيها التمويل الصناعي والطاقة واملعادن 
واآلالت واملواد الكيميائية واحتياجات احلياة اليومية. وقد 

توسعت النشاطات احلالية للرشكة خارج نطاق نشاطاهتا 
التجارية التقليدية، حيث شملت استثامرات وإدارة أعامل 

يف شتى املجاالت بام يف ذلك تطوير املوارد الطبيعية، إنتاج  
السلع الصناعية، جتارة التجزئة، الطاقة اجلديدة، البنى 

التحتية، التمويل وأعامل التقنيات احلديثة.
تضم رشكة ميتسوبييش أكثر من 68,000 موظف من خمتلف 
عة  اجلنسيات عرب ما يزيد عىل 200 مكتب ورشكة تابعة موزّ

يف حوايل 90 بلداً حول العامل ضمن شبكة مكونة من أكثر من 
1200 جمموعة رشكات.
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مادياً  املجتمع  إلثراء  اجلهد  بذل 
التي  األعامل  خالل  من  ومعنوياً 
بيئة  عىل  احلفاظ  يف  أيضا  تساهم 

األرض.

الشفافية  بمبادئ  التمسك 
النزاهة  عىل  واحلرص  واالنفتاح 

واإلنصاف عند أداء العمل.
واسع  منظور  من  األعامل  توسيع 

جيمع العامل.

التفاهم العاملي من خالل االستقامة والعدالةمسؤولية الرشكة جتاه املجتمع
األعامل

«ريتسغيو بويكي»«شوجي كومي»«شوكي هوكو»

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.

من تأسيس الرشكة حتى السبعينيات
تأسست «ميتسوبييش شوجي» اجلديدة يف عام 1954 ويف نفس العام تم إدراجها يف بورصة طوكيو وأوساكا. ويف عام 
الغاز  لتطوير  ضخم  مرشوع  يف  االستثامر  الرشكة  قررت   1968 عام  ويف  هلا.  إدارية  خطة  أول  الرشكة  أعلنت   1967

الطبيعي املسال يف بروناي وكان ذلك أول استثامر عىل مستو 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. ومن ثم أطلقت الرشكة عىل نفسها 

اسمها الرسمي ”Mitsubishi Corporation“ باللغة اإلنجليزية يف عام 1971.
الثامنينيات

عىل  بالعمل  الرشكة  فبدأت  األرباح،  جلني  جديدة  أنظمة  إنشاء  إىل  بحاجة  كوربوريشن  ميتسوبييش  رشكة  كانت 
انسيابية أعامهلا القائمة حاليا وتطوير عمليات أكثر فعالية. يف عام 1986 رسخت الرشكة سياسة جديدة، التي نقلت 

ضعت خطة إدارية جديدة. تركيزها من زيادة الصفقات إىل املكاسب. ويف نفس العام وُ

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.
العقد األول من القرن الـ 21

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. ويف عام 2004 تم كشف 
الصناعات  أهنا «مبتكر  عىل  ميتسوبييش  رشكة  تأسيس  إىل  هدفت  التي   “INNOVATION 2007” اخلطة  عن  النقاب 
اجلديدة»، هبدف إطالق عهد جديد وعملية نمو يداً بيدٍ مع املجتمع. يف عام 2007، أسست الرشكة حديثاً 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.
العقد الثاين من القرن الـ 21

يف نيسان، أبريل من عام 2010، أولت رشكة متيسوبييش اهتاممها هبذا القسم وعملت عىل تعزيزه من خالل إنشاء 
جمموعتني جديدتني، ومها جمموعة تطوير أعامل البيئة العاملية وجمموعة خدمة األعامل. ويف متوز، يوليو من عام 2010، 
أعلنت رشكة متيسوبييش عن خطة إدارية جديدة أسمتها «اسرتاتيجية الرشكة متوسطة املد لعام 2012»، سعت من 
للرشكة  جديدة  اسرتاتيجية  أطلقت  وقد  األعامل.  نامذج  تنويع  إىل  باالستناد  هبا  اخلاصة  اإلدارة  منصة  لتعزيز  خالهلا 
بعنوان «التوجه االسرتاتيجي اجلديد»، حيث مضت الرشكة يف طريق جديد نحو النمو املستدام يف أيار، مايو من عام 
زيادة  خالل  من  االستثامرية  حمفظتنا  تعزيز  عىل  سنعمل  حيث   2020 ميتسوبييش  لرشكة  صورة  رسمنا  وقد   .2013

 األرباح من األعامل يف أعامل ال صلة هلا باملوارد «أعامل الالموارد». وقد أطلقت اسرتاتيجية الرشكة متوسطة املد
لعام 2018 يف أيار، مايو 2016. 

تاريخ الرشكةفلسفة الرشكة – املبادئ الثالثة

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

الرشق األوسط وآسيا الوسطى
34 مكتباً ورشكة تابعة

5 جمموعة رشكات
أوروبا وإفريقيا
41 مكتباً ورشكة تابعة

194 جمموعة رشكات

آسيا وأوقيانوسيا
52 مكتباً ورشكة تابعة

223 جمموعة رشكات

رشق آسيا
25 مكتباً ورشكة تابعة

82 جمموعة رشكات

اليابان
27 مكتباً ورشكة تابعة

355 جمموعة رشكات

املكتب الرئييس: طوكيو
عدد املكاتب داخل اليابان: 27 

( (بام يف ذلك 16 مكتباً ملحقاً
عدد املكاتب والرشكات التابعة خارج اليابان: 192 

(بام يف ذلك 34 مكتباً للمشاريع)
*  تتم اإلشارة إىل مواقع مكاتب أو رشكات تابعة 

(باستثناء مكاتب املشاريع واملكاتب املرفقة يف اليابان)
*  يشري إىل رؤساء مكاتب رشكة ميتسوبييش ورشكاهتا التابعة 

(باستثناء املكاتب امللحقة ومكاتب املشاريع داخل اليابان وخارجها)

*  اعتباراً من 31 آذار، مارس 2016. ويشمل ذلك الرشكات 
الفرعية التي تطبق فيها الرشكات التابعة إجراءات حماسبية 

موحدة (باستثناء الرشكات التابعة لرشكة ميتسوبييش 
البالغ عددها 45 والرشكات التابعة األخر التي تطبق 

إجراءات حماسبية موحدة)

عدد رشكات املجموعة: 1,197
(770 رشكة تابعة مدجمة و427 رشكة فرعية 

يطبق عليها قانون االمتالك اجلزئي)

املدراء التنفيذيون اإلقليميون للرشكة
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الياباناليابان
سابورو
سينداي
ناغويا
نييغاتا
توياما

شيزووكا
أوساكا

تاكاماتسو
هريوشيام
فوكووكا

ناها
أمريكا الشامليةأمريكا الشاملية

نيويورك
سان فرانسيسكو

سياتل
سيلكون فايل
لوس أنجلس

هيوستن
واشنطن
داالس
بيتسربغ
بوسطن
توسون
فانكوفر
تورونتو

مكسيكو سيتي
كرييتارو

أمريكا الالتينيةأمريكا الالتينية
مدينة غواتيامال

مدينة بنام
كيتو
ليام

الباز
بوغوتا

سانتياغو
كراكاس

بويرتو أورداس
أسونسيون

بوينس آيرس
ساو باولو

ريو دي جانريو
بيلو هوريزونتي

سانتوس
باراناغوا
هافانا

أوروبا وإفريقياأوروبا 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
وآسيا  األوسط  وآسيا الرشق  األوسط  الرشق 

الوسطىالوسطى
إسطنبول

أنقرة
باكو

عشق آباد
طشقند
أستانا
أملايت
ديب

القاهرة
تل أبيب
رام اهللا
عامن

الرياض
جدة
اخلرب

البرصة
الدوحة
أبوظبي
مسقط
الكويت
طهران

رشق آسيارشق آسيا
أوالن باتور

بكني
قوانغتشو
شينتشني
ووهان
تيانجني
شيامن
نانجينغ
تشينغداو
شانغهاي
داليان

هونغ كونغ
تايبيه

آسيا وأوقيانوسياآسيا وأوقيانوسيا
كراتيش

إسالم أباد
الهور
نيودهلي
مومباي
كلكتا
تشيناي
بانغالور
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

مواقع عمليات رشكة ميتسوبييش

أمريكا الشاملية
20 مكتباً ورشكة تابعة

213 جمموعة رشكات

أمريكا الالتينية
20 مكتباً ورشكة تابعة

125 جمموعة رشكات

يشهدها  التي  والتعقيدات  العاملي  االقتصاد  بني  الرتابط  ازدياد  ظل  يف 
غاية  يف  العاملية  االجتاهات  استرشاف  أصبح  فقد  الدويل،  املجتمع 
اجلديدة  الفرص  استثامر  يف  املبادرة  الرشكات  عىل  لزاماً  وبات  الصعوبة. 
حدة  لتخفيف  خطوات  اختاذ  بمكان  الرضوري  من  أصبح  إذ  للنمو، 

املخاطر االقتصادية والسياسية واجليوسياسية وغريها. 
 200 من  أكثر  تضم  التي  العاملية  شبكتنا  عىل  تعتمد  األنشطة  وهذه 
بلداً   90 حوايل  يف  رشكات  جمموعة   1200 وحوايل  تابعة  ورشكة  مكتب 

حول العامل. 
جمموعة  التابعة  ورشكاهتا  ميتسوبييش  رشكة  مكاتب  مدراء  ويمثل 
يعتمدون  وهم  الشبكة،  هذه  عرب  ومناطق  بلدان  يف  ميتسوبييش  رشكات 
متكاملة  رشكة  بصفتها  ككل  الرشكة  هبا  تتمتع  التي  القوة  نقاط  عىل 
وتقديم  األمامية  للخطوط  املعلومات  توفري  أجل  من  العاملية  لألعامل 

الدعم ألنشطة املجموعة.

العامل:  حول  مناطق  وست  اليابان  بنا  اخلاصة  العمليات  بنية  وتضم 
أمريكا الشاملية؛ أوروبا وأفريقيا؛ الرشق األوسط وآسيا الوسطى؛ وآسيا 
وأقيانوسيا. وقد تم تعيني رئيس تنفيذي إقليمي لكل هذه املناطق مهمته 
وابتكار  الفرعية،  والرشكات  للمنطقة  التابعة  الرشكات  عىل  اإلرشاف 
إدارة تطوير  احللول للمشكالت الشائعة التي تواجهها املنطقة، كام يتوىل 

األعامل عىل نحو يتجاوز احلدود املحلية أو اإلقليمية.
يواصل  ومواردهم،  خرباهتم  من  املدروسة  االستفادة  خالل  ومن 
رشكة  مكاتب  رؤساء  جانب  إىل  اإلقليميون،  التنفيذيون  الرؤساء 
معاً  العمل  هبا،  اخلاصة  الرشكات  وجمموعة  التابعة  ورشكاهتا  ميتسوبييش 
العامل  بقاع  من  بقعة  كل  يف  الفريدة  واإلحتياجات  للظروف  لإلستجابة 

وذلك لرفع قيمة رشكات جمموعة ميتسوبييش عىل أساس موحد.  

الشبكة العاملية
لد رشكة ميتسوبييش أكثر من 200 مكتب ورشكة تابعة بام يف ذلك مكاتبنا يف اليابان، ونعمل 

عىل تطوير أعاملنا بالتعاون مع حوايل 1200 جمموعة رشكات يف حوايل 90 بلداً حول العامل.

(كام يف 1 متوز، يوليو 2016)
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*اهليكل التنظيمي للمكتب الرئييس

(كام يف 1 نيسان، أبريل 2016)اهليكل التنظيمي

مكتب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
خدمات األعامل

قطاع أعامل خدمات تقنية 
املعلومات

قسم ختطيط تقنية املعلومات

جمموعة خدمات األعامل
قسم الرقابة الداخلية

قسم ختطيط 
واسرتاتيجية الرشكة

مكتب مراجعي 
قسم االتصاالتاحلسابات

قسم الشؤون اإلدارية
 CSR قسم املسؤوليات االجتامعية

والشؤون البيئية
قسم الشؤون القانونية

قسم املوارد البرشية العاملية
قسم االسرتاتيجية والتنسيق العامليني.

قسم التخطيط والبحوث

قسم التعاون االقتصادي الدويل
قسم اإلدارة اللوجستية
قسم حسابات الرشكة

قسم إدارة املخاطر
القسم املايل

قسم التمويل املُهيكل واستشارات 
االندماج واالستحواذ

قسم عالقات املستثمرين

دائرة شؤون الرشكة جلنة احلوكمة 
والتعويضات

الرئيس والرئيس 
التنفيذي

مراجعو احلسابات
اجلمعية العامة 
للمسامهني

اللجنة 
التنفيذية

جملس مراجعي 
احلسابات

جملس اإلدارة

اللجنة 
االستشارية 
الدولية

جلنة اسرتاتيجيات األعامل
جلنة اسرتاتيجيات السوق

جلنة االمتثال للقوانني
 CSR جلنة املسؤوليات االجتامعية

والشؤون البيئية
جلنة تنمية املوارد البرشية

جلنة االفصاح

اسرتاتيجيات السوق
رئيس قسم االمتثال للقوانني

نائب الرئيس التنفيذي األعىل 
للمسؤوليات االجتامعية 
CSR والشؤون البيئية

كبري موظفي املعلومات 
(CIO)

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 البيع بالتجزئة
قطاع توزيع احتياجات احلياة 

اليومية
قطاع احتياجات احلياة اليومية 

االستهالكية
قطاع منتجات األغذية الطارجة

قطاع موارد احتياجات احلياة 
اليومية

جمموعة احتياجات 
احلياة اليومية
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مترشك  كمرشوع   (TCSJ) اليابان  االستشارية  للخدمات  تاتا  أنشأت 
 .2014 عام   (TCS) االستشارية  للخدمات  وتاتا  متيسوبييش  لرشكة 
واالستفادة  املعلومات  تقنية  جمال  يف  احللول  أحدث  تقديم  خالل  ومن 
من معرفتها الواسعة يف جمال تقنية املعلومات والشبكة العاملية التي تضم 
لألعامل  مثالية  حلوالً  تقدم   TCSJ فإن  مهندساً،   340,000 من  أكثر 
بفضل خربائها الذين يزيد عددهم عىل 2400 والذين عىل معرفة جيدة 

بالسوق اليابانية. 

أعامل تكامل األنظمة (اليابان)
(TCSJ) تاتا للخدمات االستشارية اليابان
ترسيع اإلصالحات التجارية من خالل تقديم خدمات تكنولوجيا 

معلومات عابرة للحدود وذات قدرة تنافسية عالية.

يف  بيانات  مركز  تشغيل  عىل   1984 عام  منذ  ميتسوبييش  رشكة  عملت 
مركز  ويقدم   .2013 عام  جديدة  منشأة  فتح  خالل  من  ميكاتا  مدينة 
العزل  وأنظمة  عليها  شيد  التي  الصلبة  األرض  بفضل  ميكاتا،  بيانات 
الزلزايل وتكييف اهلواء اخلارجي، شتى أنواع اخلدمات إىل مشغيل مركز 

البيانات ويمكن الوصول إليه بسهولة من وسط مدينة طوكيو. 

أعامل مركز البيانات (اليابان)
مركز بيانات ميكاتا

مركز بيانات مواكب ألحدث التطورات

أسست رشكة MC Data Plus كرشكة منبثقة عن اخلدمات السحابية 
السهمية  احلصة  الرشكة  هذه  ومتتلك  ميتسوبييش.  رشكة  حتتضنها  التي 
رشكة   30,000 من  أكثر  تضم  حيث  اإلنشاءات  صناعة  يف  األكرب 
عىل   MC Data Plus وتعمل  إنشاءات.  موقع  و10,000  إنشاءات 
البيانات  حتليل  خدمات  مثل  جديدة  جماالت  لتشمل  خدماهتا  توسيع 

الضخمة وتقديم االستشارات يف جمال حتليل البيانات. 

أعامل اخلدمات السحابية (اليابان)
MC Data Plus Inc. (MCDP)

إحداث حتول يف املشاريع واألشخاص والصناعات من 
خالل اخلربة يف جمال تقنية املعلومات

جمموعة خدمات األعامل
ألعامل  الالزمة  املعلومات  بتقنية  اخلاصة  الوظائف  تزويد  مهمة  األعامل  خدمات  جمموعة  تتوىل 
 جمموعة رشكات ميتسوبييش وعمالئها وكذلك القيام باالستثامرات والتعامل مع املسائل األخر

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 أد إىل زيادة 
تطوير  عىل  نعمل  بأننا  األعامل،  خدمات  جمموعة  يف  نفخر،  إننا  عامليًا.  املعلومات  تقنية  عىل  الطلب 
توثيق  خالل  من  التنافسية  وحتقيق  العاملية  االحتياجات  وتلبية  املعلومات  تقنية  خدمات  وتقديم 
ملجموعة  املؤسسية  القيمة  رفع  يف  سنسهم  أننا  كام  وخارجها.  اليابان  يف  األعامل  رشكاء  مع  صالتنا 
الستخدام  الرتويج  املساعدة عىل  خالل  من  األعامل  وعمالئها وتوسيع نطاق  ميتسوبييش  رشكات 

تقنية املعلومات يف قطاع األعامل. 

قطاع أعامل 
خدمات تقنية 

املعلومات
التكيف  عىل  قادرة  متكاملة  معلومات  تقنية  خدمات  املعلومات  تقنية  خدمات  أعامل  قطاع  يقدم 
حتسني  خالل  من  وذلك  عمالءنا،  تعرتض  التي  للمشاكل  حلول  لتقديم  عاملي  نطاق  عىل  واملنافسة 
عمليات األعامل وزيادة القيمة املؤسسية للرشكة. ويمكن حتقيق ذلك من خالل أعامل تكامل النظم 
تطور  أن  كام  وغريها.  االستشارات  تقديم  وأعامل  البيانات  مركز  وأعامل  السحابية  اخلدمات  وأعامل 
رشكة  حققتها  التي  املتميزة  واإلنجازات  الواسعة  خربتنا  من  االستفادة  لنا  يتيح  الرقمي  التحول 

ميتسوبييش يف شتى الصناعات إلنجاز أعامل يف إطار «رقمنة الصناعة».  
تكامل األنظمة العاملية/ اخلدمات السحابية / تأمني خدمات تقنية املعلومات من مصادر خارجية / 

خدمات أمن املعلومات/ خدمات تقديم االستشارات/ تطوير األعامل الرقمية

قسم ختطيط تقنية 
املعلومات

املعلومات  تقنية  السرتاتيجيات  الرشكة   مستو عىل  التخطيط  املعلومات  تقنية  ختطيط  قسم  يتوىل 
ووضع السياسات والتدابري املتعلقة هبا، وكذلك االستثامرات وإدارة التكلفة. إن احتياجات األعامل 
من جمموعة رشكات ميتسوبييش آخذة يف االزدياد من حيث التنوع والعاملية، كام تشهد تقنية املعلومات 
يطبق  ال  فإنه  التغريات،  هذه  إىل  برسعة  يستجيب  املعلومات  تقنية  ختطيط  قسم  كان  وملا   . دائامً تطوراً 
موحد  أساس  عىل  الرشكة  يف  املعلومات  تقنية   مستو عىل  ميتسوبييش  رشكات  جمموعة  إجراءات 

فحسب، بل يقرتح ويعزز الرقابة الداخلية لتقنية وأمن املعلومات.

MIC Business Solutions Inc. (MIBS)أعامل خدمات تقنية املعلومات
خدمات تقنية املعلومات 

(الواليات املتحدة)

مكتب MIC واحة السيليكون
(الواليات املتحدة) 

تطوير األعامل الرقمية

Infosec Corporation أمن املعلومات (اليابان)
iVision Shanghai Co., Ltd.

خدمات تقنية املعلومات 
(الصني)

خدمات تاتا االستشارية (اهلند)

.SIGMAXYZ Inc تقديم االستشارات (اليابان)
املكتب الرئييس لرشكة ميتسوبييش (اليابان)
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 Lithium Energy فإن  العامل،  يف  لليثيوم  ضخم  منتج  أول  بصفتها 
السعة  كبرية  ليثيوم  بطاريات  وبيع  وإنتاج  تطوير  عىل  تعمل    Japan
مصنعي  من  عدد  إىل  توريدها  يتم  البطاريات  وهذه  األداء.  وعالية 
أوتالندر  سيارة  يف  استخدامها  إىل  باإلضافة  األوروبيني،  السيارات 

الكهربائية اهلجينة التابعة لرشكة ميتسوبييش للسيارات.  

أعامل بطاريات الليثيوم آيون (اليابان)
Lithium Energy Japan

اإلنتاج الضخم لبطاريات الليثيوم آيون ذات السعات الكبرية

 IPP لإلرشاف عىل عمليات DGA يف عام 2009، أسست رشكة ميتسوبييش
يف منطقة آسيا وأقيانوسيا. وتدأب الرشكة عىل العمل بشكل وثيق مع الرشكاء 
لتطوير أعامل الـ IPP يف ظل الطلب املتزايد عىل املصادر اجلديدة للطاقة عرب 
التي  البلدان  يف  واالقتصاد  املجتمع  تطوير  يف  تسهم  ذات  الوقت  ويف  املنطقة، 
تتم فيها إدارة هذه املشاريع. واألصول احلالية تولد جمتمعة 1,100 ميغا واط 

من القدرة. 

أعامل توليد القدرة (هونغ كونغ)
Diamond Generating Asia (DGA)

تطوير أعامل القدرة املولدة عىل الصعيد املحيل

جمموعة األعامل البيئية العاملية 
والبنية التحتية

لدينا رؤية بعيدة املد لزيادة قيمة رشكتنا من خالل حتقيق نمو مستقر ألرباح طويلة األمد ولكن يف الوقت ذاته 
اإلسهام نحو حتقيق جمتمع مستدام، مع أخذ البيئة بعني االعتبار. فنحن حريصون عىل تطوير اآلليات والتقنيات 
واألنظمة يف جماالت األعامل التي تعود بنفع كبري عىل املجتمع والتي من شأهنا متكني عدد أكرب من الناس للعيش 

عىل موارد أقل.
وتعنى جمموعة أعامل الطاقة والبنى التحتية العاملية، املكونة من ثالثة قطاعات وهي قطاع أعامل الطاقة وقطاع 
الطاقة وتوليد القدرة اجلديد، وقطاع أعامل البنى التحتية، بشكل أسايس بعمليات التجارة واألعامل ذات الصلة 
ظاهرة  مكافحة  يف  أنشطتنا  تساهم  حيث  األساسية،  التحتية  البنى  من  وغريها  والنقل  واملياه  القدرة،  بتوليد 
االحتباس احلراري العاملي وتؤمن مصادر مستدامة للطاقة، ومثال ذلك أعامل الطاقة املتجددة اخلاصة بنا وطاقة 

األجيال القادمة. كام أننا نصنع بطاريات الليثيوم- آيون التي تعترب مكوناً أساسياً يف السيارات الصديقة للبيئة.

بطاريات ليثيوم أيون/تطوير األعامل البيئية اجلديدة وإدارهتاقطاع األعامل البيئية
قطاع الطاقة اجلديدة 

وتوليد الطاقة
توليد الطاقة يف اليابان ويف اخلارج/ البيع بالتجزئة للكهرباء يف اليابان/ توليد الطاقة يف املوقع (داخل 

السياج)/ نقل الطاقة إىل اخلارج/ تصدير معدات توليد ونقل الطاقة 

أعامل املياه/أعامل السكك احلديدية واملوانئ واملطارات/تأجري املعدات الالزمة ملنشآت النفط والغاز قطاع أعامل البنية التحتية
الفوالذ  مصانع  العائمة (FPSO)/معدات  اإلنتاج  وحدات  وتفريغ  ختزين  وسفن  والبرتوكيامويات 

واملعادن غري احلديدية واألسمنت

أعامل البنى التحتية للمواصالت
أعامل بطاريات ليثيوم آيون

األعامل املتعلقة باملياه
أعامل الطاقات اجلديدة وتوليد القدرة

أعامل هندسة املصانع

Swing Corporation أعامل املياه (اليابان)

Japan Water Corporation أعامل املياه ( اليابان)

رشكة .MC Retail Energy Co., Ltd (ماتيش – إيني) تزويد الكهرباء بشكل رئييس إىل البيوت واملكاتب الصغرية (اليابان)
.Mitsubishi Corporation Power Ltd أعامل توليد الطاقة (اليابان)

Chiyoda Corporation هندسة املحطات (اليابان)

TRILITY
أعامل املياه (أسرتاليا)
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وهي   ،SBM Offshore مع  مشرتك  مرشوع  ميتسوبييش  رشكة   لد
رشكة رائدة عاملياً يف قطاع الوحدات العائمة لإلنتاح والتخزين والتفريغ 
أجل  من   FPSO أنظمة  ثالثة  وصيانة  وتشغيل  تأجري  جمال  يف  وتعمل 
عىل  الرشكة  هذه  وستعمل  املحيطات  أعامق  يف  النقط  عمليات  تطوير 
عاماً   20 ملدة  للنقط  الوطنية  الربازيلية    Petrobras رشكة    تزويد 

بـ 150,000 برميل يف اليوم.  

أعامل الوحدات العائمة لإلنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) (الربازيل)
FPSO for Petrobras

تأجري وحدات FPSO، وتشغيلها 
وصيانتها من أجل تطوير عمليات النفط يف أعامق املحيطات 

الطاقة  توليد  بأعامل  تعنى  كرشكة   1999 عام   DGC رشكة  تأسست 
تقوم  التي  املحطات  جمموعة  وتشمل  ميتسوبييش.  لرشكة  اإلقليمية 
بتطويرها وتشييدها وتشغيلها وصيانتها، تسع حمطات منها تعمل بالغاز 
وحمطتني تعمالن بطاقة الرياح (الطاقة الكلية 2,500 ميغا واط). كام أن 
(DGC) تعنى بتشييد حمطتي توليد قدرة إضافيتني تعمالن بالغاز، بطاقة 

إمجالية تبلغ 820 ميغا واط.

أعامل توليد الطاقة (الواليات املتحدة)
Diamond Generating Corporation (DGC)

تطوير أعامل توليد الطاقة يف أمريكا الشاملية

يف عام 2013، أسست رشكة ميتسوبييش DGE لإلرشاف عىل عمليات 
تعمل    DGEو احلني  ذلك  ومنذ  األوسط.  والرشق  أوروبا  يف   IPP
من  جمموعة  عىل  لالستحواذ  بارزين  حمليني  رشكاء  مع  وثيق  بشكل 
البحرية.  الرياح  طاقة  ذلك  يف  بام  املتجددة  الطاقات  قطاع  يف  األصول 
ومتتلك DGE حالياً سعة طاقة قدرها 500 ميغاواط، وتسعى إىل حتقيق 

زيادة يف تلك السعة لتبلغ 1,200 ميغاواط بحلول عام 2020. 

أعامل توليد الطاقة (اململكة املتحدة)
Diamond Generating Europe (DGE)

تطوير أعامل الطاقة املولدة حملياً

ساوث  منطقتي  يف  عميل  مليون   1.6 حلوايل  متكاملة  مياه  خدمات   SS تقدم 
وصيانة  امتالك  من  باملياه  املتعلقة  الرشكة  أعامل  وترتاوح  وكامربيدج.  ستافوردشاير 
وتشغيل أعامل املياه، مروراً باستثامر رأس املال وإدارة العمالء. باإلضافة إىل ذلك فإن 
SS تقدم خدمات متعلقة هبندسة املياه والعمالء عىل صعيد يشمل الدولة، وذلك من 

خالل 30 مركز خدمة يف اململكة املتحدة. 

أعامل املياه (اململكة املتحدة)
ساوث ستافوردشاير

خدمة توريد املياه بام يف ذلك إدارة امللكية والصيانة واستثامر رأس مال األصول اململوكة 
باإلضافة إىل إدارة العمالء وخدمات إصدار الفواتري. 

 3 يف  اإلنشاء  قيد  املرشوع  الدوحة.  مدينة  من  ديب  مرتو  سيمر 
خطوط: اخلط األمحر واألخرض والذهبي، ويغطي املرتو مسافة 

إمجالية قدرها 86 كيلو مرتاً ويضم 37 حمطة. 

أعامل السكة احلديدية (قطر)
ميرتو الدوحة

أول نظام مرتو آيل متاماً يف دولة قطر – قيد اإلنشاء

تشييد مطار أوالن باتار الدويل اجلديد
املطارات 
(منغوليا)

تشييد حمطة ختصيب عمالقة
 EPC حمطة
(تركمنستان)

تشييد حمطة ختصيب عمالقة
 EPC حمطة
(أوزبكستان)

تشييد طاحونة الصفائح الساخنة
 EPC حمطة
(اهلند)

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd.
مشغل لعمليات املطارات 

(ميانامر)

Metito
أعامل املياه 
(اإلمارات العربية املتحدة)

مرتو ديب 
السكة احلديدية 

مرتو القاهرة(اإلمارات العربية املتحدة)
السكك احلديدية 

(مرص)

Calik Enerji
 EPC حمطة
(تركيا)

 TCV Stevedoring Company S.A.
املوانئ 
(إسبانيا)

Lithium Energy and Power GmbH
بطاريات ليثيوم-آيون (أملانيا)

Diamond Transmission Corporation Limited
أعامل نقل الطاقة (اململكة املتحدة)

Aurora Solar PV Power Plant (عملياهتا قائمة)
توليد الطاقة الشمسية يواسطة األلواح الكهروضوئية 

(كندا)

Tuxpan Power Plants
توليد الطاقة 
(املكسيك)

مرشوع توليد الطاقة العاملة بالفحم يف كوكران
توليد الطاقة 
(تشييل)
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جمموعة التمويل الصناعي 
واخلدمات اللوجستية والتطوير

قطاعات  يف  والتطوير  االستثامر  بأعامل  والتطوير  اللوجستية  واخلدمات  الصناعي  التمويل  جمموعة  تعنى 
العقارات والتأجري واألسهم اخلاصة واخلدمات اللوجستية. وباإلضافة إىل املعرفة الواسعة والكفاءة اإلدارية 
التي اكتسبتها بفضل خربهتا يف املجال وشبكات مشاريع األعامل املتكاملة العاملية، فإن رشكة ميتسوبييش تستفيد 

من كفاءهتا يف إدارة األصول لبناء حمفظة مثالية من أجل تعظيم قيمة الرشكة. 

إدارة األصول من أجل صناديق االستثامر العقاري وأعامل التمويل ذات الصلة/ االستثامر يف األسهم قطاع أعامل إدارة األصول
اخلاصة وأعامل اإلدارة / أعامل إدارة األصول من أجل األصول العقارية وذلك من خالل رشكاهتا 

التابعة. 
أعامل االستثامر يف البنى التحتية/ أعامل تأجري حمددة بام يف ذلك أعامل تأجري السيارات/ أعامل التأجري قطاع التمويل الصناعي

مثل  بالطائرات  املتعلقة  األعامل  السيارات/  تأجري  أعامل  ذلك  ويشمل  وخارجها  اليابان  يف  العامة 
تأجري الطائرات واملحركات.  

التطوير العقاري التجاري/التطوير العقاري احلرضي واسع النطاق/إدارة اإلنشاءاتقطاع اإلنشاء والتطوير العقاري
أجل قطاع الشؤون اللوجستية من  احللول  إجياد  أعامل  وعملياهتا/  الصب  ناقالت  ملكية  الوسائط/  متعدد  دويل  جوي  نقل 

اخلدمات اللوجستية

 MC Aviation ومن خالل االستفادة من اخلربات التي تتمتع هبا رشكة
.Partners Inc (MCAP)، فإن رشكة ميتسوبييش تقدم باقة خدمات 
أسست   وقد  الطائرات.  تأجري  أعامل  يف  والفاعلية  باملرونة  تتمتع  عاملية 
الدعم  بفضل  ودبلن  أنجلوس  ولوس  طوكيو  يف  عمليات   MCAP
 200 الـ  عددها  يفوق  التي  ميتسوبييش  رشكة  مكاتب  من  تتلقاه  الذي 

مكتب حول العامل. 

أعامل تأجري الطائرات (اليابان)
MC Aviation Partners Inc.

رشكة رائدة يف أعامل تأجري الطائرات يف اليابان

تأسست MCLOGI يف عام 1954 وهي رشكة خدمات لوجستية تقدم 
 . أيضاً غربية  ودول   أخر آسيوية  ودول  والصني  اليابان  يف  خدماهتا 
ومن خالل اجلمع بني الكفاءة التي تتمتع هبا رشكة ميتسوبييش كرشكة 
صناعة  جمال  يف  مرموقني  عمالء  خالل  من  املكتسبة  واخلربة  جتارية 
املالبس والسيارات وغريها من املجاالت، فإن MCLOGI تعمل عىل 

ابتكار حلول تتجاوز جمرد تقديم خدمات لوجستية. 

أعامل اخلدمات اللوجستية العامة (اليابان)
Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)

مرشوع شامل وعاملي للخدمات اللوجستية

يف عام 2002، أبرمت MCUBS اتفاقية إلدارة األصول مع رشكة استثامرات 
األعىل  العقاري  االستثامر  رشكة  يعد  الذي  بالتجزئة  للبيع  اليابان  صندوق 
إلحد أكرب  إدارهتا  إىل جانب   ، MCUBS تصنيفاً يف اليابان. كام قد أبرمت 
حمفظات األصول يف الياباان، اتفاقية إدارة أصول مع رشكة صندوق االستثامر 
يف الصناعة والبنى التحتية التي تعد رشكة االستثامر العقاري األعىل تصنيفاً يف 
اليابان يف جمال الصناعة. ويف عام 2015، أصبحت MCUBS أكرب مساهم يف   
.MCUBS MidCity Inc التي تتوىل اتفاقية إدارة األصول من أجل مكتب 

.MCUBS MidCity Investment Corporation االستثامر العقاري

الصندوق االئتامين لالستثامر العقاري (اليابان)
(MCUBS) UBS Realty رشكة ميتسوبييش – جمموعة

إحد رشكات إدارة األصول العقارية الرائدة يف اليابان مع ثالث صناديق ائتامنية 
لالستثامر العقاري مدرجة

(CG image)

قطاع إدارة األصول
قطاع التمويل الصناعي

قطاع التطوير العقاري والبناء
قطاع اخلدمات اللوجستية

.Diamond Reality Management Inc صندوق استثامر العقارات اخلاصة (اليابان)
.Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd إدارة األصول (اليابان)
Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation تأجري السيارات (اليابان)
.Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd التأجري والبيع بالتقسيط وأشكال أخر للتمويل (اليابان)
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.
تطوير وتشغيل العقارات التجارية (اليابان)

10



مليون   430 بقيمة  صندوقاً  تدير   One Rock Capital Partners
الشاملية  األمريكية  الرشكات  أسايس  بشكل  يستهدف  أمريكي  دوالر 
استثامراته  إىل  قيمة  إضافة  إىل  الصندوق  هذا  وهيدف  احلجم.  املتوسطة 
املحيل  الصندوق  مدراء  إمكانيات  من  كل  من  االستفادة  خالل  من 

 . واحلضور القوي الذي تتمتع به رشكة ميتسوبييش عاملياً

أعامل األسهم اخلاصة (الواليات املتحدة األمريكية)
One Rock Capital Partners

صندوق رشاء األسهم اخلاصة الذي يستهدف الرشكات املتوسطة احلجم صندوق رشاء األسهم اخلاصة الذي يستهدف الرشكات املتوسطة احلجم 
يف أمريكا الشامليةيف أمريكا الشاملية

إدارة  عىل   2008 عام  تأسيسها  منذ   Marunouchi Capital عملت 
الرشكات  أسايس  بشكل  تستهدف  التي  اخلاصة  األسهم  رشاء  صناديق 
اليابانية. ويف عام 2016 أطلقت Marunouchi Capital صندوقاً ثانياً 
بقيمة 100 مليار ين. وهتدف Marunouchi Capital إىل إضافة قيمة 
إىل استثامراهتا من خالل االستفادة من قاعدة العمالء الضخمة اخلاصة 
واحلضور  ميتسوبييش  رشكة  وسمعة   UFJ متيسوبييش  طوكيو  ببنك 

. القوي الذي تتمتع به عاملياً

أعامل األسهم اخلاصة (اليابان)
Marunouchi Capital

صناديق رشاء األسهم اخلاصة التي تستهدف املشاريع املتوسطة والكبرية 
يف اليابان

رشكة Diamond Realty Investments (DRI) هي رشكة استثامر متخصصة 
يف  صناعية  عقارات  أو  الطالب  أو  بالعائالت  خاصة  سكنية  جممعات  تطوير  يف 
أوائل  ومنذ  العامل.  يف  عقاري  سوق  أكرب  تضم  التي  املتحدة  الواليات  أنحاء  مجيع 
تسعينيات القرن املايض، استثمرت (DRI) يف أكثر من 130 مرشوعاً يتجاوز إمجايل 
التطوير  فرص  عجلة  دفع   (DRI) وتواصل  دوالر.  مليار   4 فيها   التطوير  تكلفة 
اجلديدة قدماً إىل جانب التنبؤ بالطلب عىل العقارات يف املستقبل وذلك من خالل 
حتليل التحول الديناميكي يف الرتكيبة السكانية وتغري نمط احلياة والتحول النوعي 
اإللكرتونية  التجارة  قدوم  منذ  املتحدة  الواليات  يف  الصناعة  بنية  تشهده  الذي 

وغريها من العوامل. 

االستثامر العقاري (الواليات املتحدة)
Diamond Realty Investments, Inc. (DRI)

رشكة استثامرات عقارية هلا سجل إنجازات مشهود له

تطوير املجمعات السكنية يف شينيانغ التطوير العقاري (الصني)
تطوير املجمعات السكنية يف داليان التطوير العقاري (الصني)

مركز تشونغتشينغ للتوزيع التطوير العقاري (الصني).Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd اخلدمات اللوجستية العامة (الصني)
تطوير املجمعات السكنية يف مركز أورتيغاس، ميرتو مانيال التطوير العقاري (الفيلبني)
تطوير املجمعات الصناعية يف Laguna Technopark التطوير العقاري (الفيلبني)

مبنى املكاتب اإلدارية املعني بتطوير خدمات تأمني األعامل من مصادر خارجية يف ماكايت التطوير العقاري (الفيليبني)
 Mitsubishi Corporation

LT (Thailand) Co., Ltd.
اخلدمات اللوجستية العامة (تايالند)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
خدمات لوجتسية عامة (اهلند)

مرشوع الندمارك يف يانغون
التطوير العقاري (ميانامر)

AJIL Financial Services خدمات التأجري العامة (اململكة العربية السعودية)

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity)
تأجري السيارات (تركيا)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
اخلدمات اللوجستية العامة (أملانيا)

MC Logistics CIS LLC
اخلدمات اللوجستية العامة 
(روسيا)

MCAP EUROPE Inc.
تأجري الطائرات 
(أيرلندة)

UBS MC GENERAL PARTNER - UBS-PREMF LIMITED
صندوق الديون العقارية 

(اململكة املتحدة)

Diamond Realty Investments (Dallas)
االستثامر العقاري 
(الواليات املتحدة)

MC Aviation Partners Americas Inc.
تأجري الطائرات 
(الواليات املتحدة)

تطوير املجمعات 
 VSIP Ⅰ السكنية يف
Bình Dương
التطوير العقاري 
صندوق ASEAN للنمو الصناعي (AIGF) األسهم اخلاصة (سنغافورة)(فييتنام)

.Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd اخلدمات اللوجستية لناقلة الصب اجلاف (سنغافورة)

مرشوع املجمعات السكنية Orange Country (OC) يف جاكارتا التطوير العقاري (إندونيسيا)
مرشوع تطوير املجمعات السكنية يف BSD، جاكارتا التطوير العقاري (إندونيسيا)
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جمموعة أعامل الطاقة
بجميع  الطاقة  مع  نتعامل  فنحن  الناس.  حياة  نوعية  وحتسني  الصناعة  تطوير  يف  الطاقة  أعامل  جمموعة  تسهم 
طاقتنا  حمفظة  وتشمل  والكهرباء.  والتدفئة  باإلنارة  املستهلكني  تزود  والتي  والصلبة  والغازية  السائلة  حاالهتا 
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 بدءً من املراحل االوىل وصوال اىل مرحلة االنتاج 
النهائية يف سلسلة القيمة اخلاصة بالطاقة. فنحن نقوم بالتنقيب وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ولدينا استثامرات 
التجارة  بأعامل  اهتاممات  ولنا  واالسترياد،  التجاري  التبادل  عمليات  اىل  باالضافة  املسال،  الغاز  مشاريع  يف 
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 حيًا عىل ذلك.

التنقيب عن وتطوير وإنتاح النفط اخلام والغاز الطبيعيقطاع أعامل التنقيب والتطوير
إنتاج وشحن والتجارة بالغاز الطبيعي املسال؛ وكيل االسترياد من أجل العمالء اليابانينيقطاع أعامل الغاز الطبيعي

التجارة بالنفط اخلام واملنتجات البرتولية والواردات املحتوية عىل النفتا إىل اليابان والتجارة اخلارجية قطاع أعامل البرتول
يف  األعامل  استثامرات  إدارة   / التوزيع  حمطات  وتشغيل  وتأمني  النفط،  ناقالت  وتشغيل  امتالك   /
مصايف  يف  االستثامر  خالل  من  لإلمدد  حتتية  بنية  بناء  النفطية/  املنتجات  مبيع  عىل  واملرتكزة  اخلارج 
والثقيل  اخلام  النفط  تسويق  النفط/  بمجال  متعلقة  أعامل  قطاعات  عدة  يف  ناشطون  نحن  النفط. 
ونفط  الغاسولني  مبيع  العام /  الصناعي  االستخدام  أجل  ومن  الكهربائية  الطاقة  توليد  رشكات  إىل 

الديزل والكريوسني وأنواع أخر من الوقود إىل العمالء. 
قطاع الفحم والغاز النفطي 

املسال
 Astomos Energy إدارة   دعم   / الفحمية  واملنتجات  املواد  من  واسعة  جمموعة  مع  التعامل 

Namikata Terminal Co., Ltd. دعم إدارة رشكة / Corporation

Mitsubishi Corporation Energy تشغل قرابة 300 موزع و1000 
اليابان،  يف  بالتجزئة  النفط  مبيعات  رشكات  أكرب  من  وتعترب  وقود،  حمطة 
الثقيل،  والنفط  والكريوسني،  والنفط  والغاز  الغاسولني  مع  تتعامل  التي 
الرشكة  تعمل  كام  واإلسفلت.  التزييت،  ونفط  البحري،  الثقيل  والنفط 
عىل تطوير عمليات جديدة للبيع بالتجزئة من خالل مشاريع مشرتكة مع 

رشكات أخر تعمل يف قطاعات أعامل خمتلفة. 

أعامل مبيعات املنتجات البرتولية
Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.

تأمني مورد ثابت من النفط

غاز  مرشوع  أول  هو   (DSLNG)  Donggi-Senoro مرشوع  إن 
وأندونيسيا  اليابان  من  رشكات  ويضم  آسيا  كل  يشمل  مسال  طبيعي 
باملوارد.  املتعلقة  اإلجراءات  املرشوع  هذا  يف  تطبق  وال  وكوريا، 
وبصفتها أكرب مساهم، فقد تولت رشكة ميتسوبييش دوراً رائداً يف هذا 
واملواد  ومبيعاته  املسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  فيه  بدأ  والذي  املرشوع، 

املتكثفة الناجتة عنه منذ عام 2015. 

تسييل الغاز الطبيعي املسال ومبيعاته (إندونيسيا)
Donggi-Senoro LNG

First All-Asia LNG Project مرشوع

من  االستفادة  إىل   Petro Diamond Australia Pty Ltd هتدف 
والتجارة  الوقود  رشاء  يف  وخربهتا  ميتسوبييش  لرشكة  الواسعة  الشبكة 
ديزل  بمنتجات  تزويدهم  خالل  من  إضافية  بقيمة  العمالء  لتزويد  به 
تنافسية وموثوقة، وكذلك اإلسهام يف تعزيز أمن اإلمداد بالطاقة بشكل 

عام يف جنوب أسرتاليا.  

أعامل الديزل يف أسرتاليا (أسرتاليا)
Petro Diamond Australia Pty Ltd

أعامل توريد ومبيع وتوزيع الديزل يف أسرتاليا

أعامل التنقيب عن وتطوير وإنتاج النفط والغاز وتطويرها 
أعامل الغاز الطبيعي املسال

أعامل الغاز الصخري
أعامل الغاز النفطي املسال

أعامل البرتول 

 Ⅱ مرشوع شاخالني
(روسيا)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
قاعدة توزيع 
(اليابان)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
التكرير 
(اليابان)

مرشوع تانغوه للغاز الطبيعي املسال
(إندونيسيا)

بابوا غينيا اجلديدة
التنقيب والتطوير (بابوا غينيا اجلديدة)
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نظراً إلدراكها املبكر بالقدرات الكامنة لغرب أفريقيا، فقد بدأت جمموعة 
سبعينيات  منذ  غابون  يف  النفطية  العمليات  بتطوير  ميتسوبييش  رشكات 
القرن املايض. فرشكة  MPDC Gabon  التي متلكها رشكة ميتسوبييش 
لدهيا حقوق يف موقعي تنقيب يف غابون، وتنتج منهام قرابة 3,500 برميل 

نفط يف اليوم، ما جيعلها أكرب منتج نفط ياباين يف مجهورية غابون.  

أعامل التنقيب والتطوير واإلنتاج (غابون)
أعامل غابون

تطوير النفط يف غرب أفريقيا

هيدف مرشوع الغاز الطبيعي املسال يف الكامريون إىل إسالة وتصدير الغاز 
متسارع  بشكل  إنتاجه  يزيد  والذي  املتحدة،  الواليات  يف  املنتج  الطبيعي 
نتيجة إنتاج الغاز الصخري. واعتباراً من عام 2018، فإنه من املتوقع أن 
جتاريا،  السنة  يف  املسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون   1.2 املرشوع  ينتج 
مرشوع   وسيكون  إنتاجه.  ميتسوبييش  رشكة  ستتوىل  الكمية  هذه  وثلث 
األوسط  الرشق  يف  للموارد  مكمالً  الكامريون  يف  املسال  الطبيعي  الغاز 

وآسيا لإلسهام يف تأمني موارد ثابتة.

إسالة ومبيع الغاز الطبيعي (الواليات املتحدة األمريكية)
مرشوع الغاز الطبيعي املسال يف الكامريون

إسالة الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة وتصديره

 Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas Co., يف عام 2006، اندجمت
 Idemitsu Gas and Life ورشكة  ميتسوبييش  رشكات  ملجموعة  التابعة 
لتشكيل   Idemitsu Kosan Group Company لـ  التابعة   Co., Ltd.
من   Astomos رشكة  وتعد   .Astomos Energy Corporation رشكة 
بني أكرب الرشكات يف العامل املتخصصة يف الغاز النفطي املسال وتلبي 23% 
تقريباً من طلب اليابان للوقود. كام أهنا تعمل يف جمال البيع التجزئة اخلاص 
العالية  التشحيم  وزيوت  السكنية  الوقود  خاليا  النتشار  وتروج  بالكهرباء 

الكفاءة. 

أعامل استريد ومبيع الغاز النفطي املسال (اليابان)
Astomos Energy رشكة

أحد أكرب الفاعلني يف جمال الغاز النفطي املسال عىل مستو العامل

Namikata Terminal Co., Ltd.
االحتياطي 

(اليابان)

Wheatstone LNG
(أسرتاليا)

Qalhat LNG (عامن)

Oman LNG
(عامن)

SGU مرشوع
(العراق)

أعامل غراف
اإلنتاج والتطوير 
(العراق)

حقل دنلن للنفط، اململكة املتحدة – بحر الشامل
التنقيب والتطوير واإلنتاج 
.Penn West Petroleum Ltd التطوير (كندا)(اململكة املتحدة)

Cutbank Ridge Partnership (CRP) التطوير (كندا)
 LNG Canada
إسالة ومبيع وشحن الغاز الطبيعي (كندا)

Petro-Diamond Inc.
مبيع املنتجات 
(الواليات املتحدة)

CIMA ENERGY, LTD االستثامر يف
(الواليات املتحدة)

K2 أعامل
التنقيب والتطوير واإلنتاج 
(الواليات املتحدة)

مواقع تنقيب كارابوبو
تطوير النفط الثقيل يف أورينوكو 
(فنزويال) Petro-Diamond Singapore (Pte) مبيع املنتجات (سنغافورة)

مرشوع الغاز الطبيعي املسال يف بروناي (بروناي)

مرشوع ماليزيا الغاز الطبيعي املسال (ماليزيا)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

التنقيب والتطوير واإلنتاج (إندونيسيا)
مواقع كانغييان للتنقيب

التنقيب والتطوير واإلنتاج (إندونيسيا)
أعامل كيمبرييل التنقيب والتطوير واإلنتاج (أسرتاليا)

North West Shelf (NWS) LNG (أسرتاليا)
Browse LNG (أسرتاليا)

أعامل ساحل العاج
التنقيب 
(ساحل العاج)

أعامل أنغوال
التنقيب والتطوير واإلنتاج 
(أنغوال)

ميانامر
اإلنتاج 
(ميانامر)
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جمموعة املعادن
نتعامل يف جمموعة املعادن مع طيف واسع من السلع مثل املنتجات الفوالذية واملواد احلديدية اخلام واملعادن غري 
احلديدية. ونحن نساهم يف التطوير املستدام للعامل من حولنا وذلك من خالل تزويد األسواق العاملية بإمدادات 

ثابتة ومستدامة من املوارد املعدنية واملنتجات املعدنية فائقة اجلودة. 
واأللومينيوم  احلراري  والفحم  احلديد  وفلزات  والنحاس  الكوك  فحم  املعدنية  املوارد  يف  استثامراتنا  وتشمل 
مع  مستقبالً  العاملي  الطلب  زيادة  املتوقع  من  حيث  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  لتصنيع  خام  ومواد  واليورانيوم 

استمرار نمو االقتصاد العاملي. 
يتعلق  فيام   (Metal One) Metal One Corporation رشكة  من  كل  متثلها  بنا  اخلاصة  التجارية  األنشطة 
التي   Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. رشكة  وكذلك  الفوالذية،  باملنتجات 
كال  وتعمل  احلديدية.  غري  املنتجات  واملعادن/  احلديدية  اخلام  املواد  أجل  من  العاملي  التجاري  مركزنا  تعترب 
الرشكتني عىل االستفادة من اخلدمات فائقة اجلودة التي تقدماهنا واإلمكانيات التي تتمتعان هبا بغرض تعزيز 

شبكة التوريد اخلاصة هبام. 
ويف  صناعة  كل  يف  بدقة  العمالء  حاجات  تلبية  خالل  من  أعاملنا  قيمة  وتعزيز  العوائد  تعظيم  هو  هدفنا 

االستجابة األفضل الجتاهات األسواق العاملية. 

بالفوالذ/ قطاع أعامل الفوالذ املتعلقة  املشاريع  تطوير  عامة/  بصفة  الفوالذية  املنتجات  ومعاجلة  توزيع  تشمل  عمليات 
تصنيع مكونات خاصة بالسيارات

أعامل التداول يف الفحم وفلزات احلديد والنحاس واأللومينيوم والنيكل وسبائك احلديد، واملعادن قطاع تداول املوارد املعدنية
(LME) الثمينة/ والتداول اآلجل يف بورصة لندن للمعادن

واأللومينيوم قطاع استثامر املوارد املعدنية احلراري  والفحم  احلديد  وفلزات  والنحاس  الكوك  فحم  مثل  املعدنية  املوارد  استثامر 
واليورانيوم والفوالذ املقاوم للصدأ واملواد الفوالذية اخلام

تنتج BMA  حوايل 66 مليون طن يف السنة وتعترب إحد أكرب موردي 
 Mitsubishi Development وتدير  العامل.  يف  الصلب  الكوك  فحم 
 BHP خالل  من  هبا  اخلاصة  الكوك  فحم  أعامل   (MDP)  Pty Ltd
 BHP مع  باالشرتاك   ،(BMA)  Billiton Mitsubishi Alliance

 .Billiton

أعامل فحم الكوك/ الفحم اخلام (أسرتاليا)
BMA

أحد أكرب موردي فحم الكوك يف العامل

عام   (Metal One)  Metal One Corporation رشكة  تأسست 
 Nissho Iwai و  ميتسوبييش  رشكة  من  كل  ملكيتها  يف  وتشرتك   2003
وبفضل   .(Sojitz Corporation اآلن  أصبحت  (التي   Corporation
شبكة مبيعات تضم أكثر من 140 مكتباً ورشكة تابعة يف اليابان وخارجها، 
الفوالذ  مصنعي  بني  تربط  قيمة  سلسلة  بناء  عىل  تعمل   Metal One فإن 
والعمالء من خالل تقديم خدمات متكاملة إليهم بدءاً من التوزيع واحلفظ 

والتصنيع ومروراً باملعاجلة، إضافة إىل مبيع املنتجات الفوالذية.

أعامل الفوالذ ( اليابان)
Metal One Corporation

رشكة رائدة يف توزيع الفوالذ

أعامل الفوالذ
تداول املوارد املعدنية

االستثامر يف املوارد املعدنية

MM & KENZAI Corporation مبيع فوالذ اإلنشاءات وخردة احلديد (اليابان)

Metal One Service Center Holdings Corporation مركز خدمة الصفائح الفوالذية (اليابان)

.Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd تداول املوارد املعدنية ( اليابان)

.PGM (Platinum Group Metals) Furuya Metal Co., Ltd: املعاجلة (اليابان)

.Pacific Metals Co., Ltd صهر النيكل (اليابان)

Sus-Tech Corporation معاجلة ومبيع الفوالذ املضاد للصدأ (اليابان)

Tamatsukuri Corporation معاحلة ومبيع األلواح الفوالذية (اليابان)

Boyne
األلومنيوم: الصهر 
(أسرتاليا)

Ulan الفحم احلراري (أسرتاليا)

Warkworth
Hunter Valley Operations
الفحم احلراري (أسرتاليا)

Clermont
الفحم احلراري 

(أسرتاليا)
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أكرب  يعد  والذي   ،1988 عام  إيسكونديدا  منجم  يف  مشاركتها  من  بدءاً 
منجم نحاس يف العامل، فإن رشكة ميتسوبييش كانت وما زالت تعمل عىل 
رشكة  اشرتكت  كام  وبريو.  تشييل  من  كل  يف  النحاس  من  أصوهلا  توسيع 
 ،2011 عام   (AAS)  Anglo American Sur S.A. يف  ميتسوبييش 
ومنطقة   (Los Bronces) برونسيس  لوس  منجم  متلك  األخرية  وهذه 
ذات  التشغيلية  أصولنا  كل  وتعترب  بعد.  تطويرها  يتم  مل  هائلة  تنقيب 

مستو عاملي من حيث املوارد وحجم اإلنتاج. 

أعامل النحاس (تشييل)
AAS /منجم إيسكونديدا

أعامل نحاس رائدة عاملياً
 Mitsubishi اسم  حتت  تابعة  رشكة  ميتسوبييش  رشكة  أسست 
.Corporation RtM International Pte. Ltd (RtMI) يف نيسان، 
أبريل 2013 لتكون بمثابة مركز جتاري يضم كافة أنواع املوارد املعدنية. 
وتسعى RtMI، التي تتخذ من سنغافورة مقراً هلا، والتي تتمتع بامتالك 
جمال  يف  الدولية  والكفاءات  املجال  هذا  يف  الفاعلني  من  واسعة  شبكة 
املتنوعة  العمالء  احتياجات  تلبية  إىل  بالسوق،  اجليدة  واملعرفة  التجارة 

واالستجابة إىل الطلب من األسواق النامية وخاصة يف آسيا. 

تداول املوارد املعدنية (سنغافورة)
 Mitsubishi Corporation RtM
International Pte. Ltd. (RtMI)

تداول كافة أنواع املوارد املعدنية 

يف  الوحيد  الرسمي  الياباين  العضو  هي   Triland Metals Ltd. رشكة  إن 
سنة  الرشكة  تأسست  للمعادن).  لندن  (بورصة   LME يف  التداول  حلقة 
تقلبات  خماطر  ضد  حتوطية  حلوالً  تقدم  زالت  وما  قدمت  وقد   1971
هذه  وبفضل  العامل.  حول  عمالئها  إىل  املعدنية  السلع  أسواق  يف  األسعار 
 Triland فإن  السوق،  يف  متتلكها  التي  القوية  العمالء  وقاعدة  اخلدمات 
تضيف إضافة مهمة إىل قيمة رشكة ميتسوبييش من حيث أعامل تداول املوارد 

املعدنية.  

Metals Futures Trading (اململكة املتحدة)

Triland Metals Ltd.
(LME) العضو الياباين الوحيد يف حلقة تداول بورصة لندن للمعادن

AREVA Mongol
اليورانيوم: التنقيب & التطوير 

(منغوليا)

 MC Metal Service Asia
 (Thailand) Co., Ltd.
مركز خدمة الصفائح الفوالذية 
(تايالند)

DIA Modern Engineering (Thailand) Co., Ltd. (DMET)
تصنيع مكونات السيارات 

(تايالند)

PT. Iron Wire Works Indonesia (IWWI)
معاجلة ومبيع األسالك 

(إندونيسيا)
PT. Indonesia Steel Tube Works (ISTW)

تصنيع أسالك الفوالذ باللحام 
(إندونيسيا)

Gresik
النحاس: الصهر 

(إندونيسيا)
Kintyre

اليورانيوم: التنقيب & التطوير 
(أسرتاليا)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
فلزات احلديد: التنقيب & التطوير 

(أسرتاليا)
Oakajee Port & Rail

فلزات احلديد: تطوير املوانئ & السكك احلديدية 
(أسرتاليا)

Mozal S. A.
األلومنيوم: الصهر 

(موزامبيق)
Hernic Ferrochrome Pty. Ltd.

الكروم 
(جنوب أفريقيا)

Japan Canada Uranium (JCU)
اليورانيوم: التنقيب والتطوير 
(كندا)

Cantak Corporation
ختزين ومبيع األنابيب الفوالذية 
(كندا)

IOC
فلزات احلديد 
(كندا)

Coilplus, Inc.
مركز خدمة الصفائح الفوالذية

(الواليات املتحدة)

Antamina
النحاس (بريو)

Quellaveco
النحاس: التنقيب والتطوير 
(بريو)

Escondida
النحاس (تشييل)

CMP فلزات احلديد (تشييل)

Los Pelambres النحاس (تشييل)

.Anglo American Sur S.A النحاس (تشييل)
.CAP S. A فلزات احلديد (تشييل)
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★

جمموعة اآلالت
تتعامل جمموعة اآلالت مع طيف واسع من اآلالت يف أربعة قطاعات رئيسية هي: اآلالت الصناعية، السفن، 
ومعدات  الزراعية  واملعدات  اآلالت  قطع  مع  ونتعامل  املحركات.  ذات  واملركبات  الفضاء،  وصناعة  الدفاع 
والسيارات  الفضاء  بصناعة  الصلة  ذات  واملعدات  والسفن  املتحركة  والسالمل  واملصاعد  والتنقيب  اإلنشاء 

وغريها من األعامل.
باملستهلكني  اتصال  عىل  تبقينا  التي  املجاالت  هذه  يف  الواسعة  العاملية  وشبكتنا  خرباتنا  من  باالستفادة 

واملصنعني والرشكاء، فإننا نلبي التغريات يف بيئة األعامل ونطور عملياتنا حول العامل.
إىل  املبيعات  من  متتد  أطول  قيمة  سالسل  إنشاء  عىل  نعمل  ذاته  الوقت  ويف  احلالية  عملياتنا  تعزيز  نواصل 
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.

الزراعية، قطاع أعامل اآلالت الصناعية واملعدات  اآلالت،  أدوات  املتحركة/مبيعات  والسالمل  املصاعد  صيانة  وأعامل  مبيعات 
ومعدات اإلنشاء ومعدات التنقيب/استئجار اآلالت

وختزين قطاع السفن والفضاء اخلارج،  يف  والغاز  النفط  عن  بالتنقيب  املتعلقة  اخلاصة  والسفن  السفن  يف  جتارية  صفقات 
التمويل؛  وأعامل  وغريها؛  البحرية  واملعدات   (FPSOs/FSOs) العائمة  اإلنتاج  وحدات  وتفريغ 
امللتقطة  بالصور  اخلاصة  البيانات  وبيع  دفاعية/معاجلة  معدات  وإدارهتا/مبيعات  السفن  وامتالك 

باألقامر الصناعية
أعامل التصنيع واملبيعات املحلية يف اخلارج/متويل السيارات يف اخلارج، خدمة ما بعد البيع وغريها من إدارة أعامل السيارات

اخلدمات املتعلقة باألعامل/صادرات السيارات (مركبات مصلحة وجممعة، قطع التجميع والغيار)
أعامل التصنيع واملبيعات املحلية يف اخلارج/أعامل متويل السيارات يف اخلارج وخدمات ما بعد البيع إدارة أعامل إيسوزو

واألعامل األخر ذات الصلة/صادرات السيارات (السيارات املصلّحة واملجمعة، وقطع التجميع 
والغيار)

بصفتها إحد الرشكات الرائدة يف اليابان يف تأجري معدات اإلنشاءات، 
تضم  التي  الرشكات  أكرب  بني  من  تعترب   Nikken Corporation فإن 
تلبية  عىل   Nikken رشكة  وتعمل  اليابان.  أنحاء  يف  موزعة  مركزاً   234
 طلب تشكيلة واسعة من الصناعات ال تقترص عىل اإلجيار وإنام تتعد
ذلك لتطوير املنتجات اخلاصة هبا، من خالل االستفادة من الشبكة التي 

متتلكها رشكة ميتشوبييش. 

أعامل معدات اإلنشاءات & التأجري (اليابان)
Nikken Corporation

مقدم خدمات شامل يف أعامل التأجري

يف عام 1970، أسست رشكة ميتسوبييش رشكة KTB لتقوم بدور وكيل 
توريد ومبيعات لكل من MMC  وMFTBC. وقد أسهمت الرشكة يف 
بناء سلسلة قيمة خاصة باملركبات ذات املحركات ألكثر من 40 عاماً، 
السيارات  ومبيع  السيارات،  ومتويل  ومبيع  إنتاج  ذلك  شمل  حيث 

املستعملة وأعامل التأجري. 

أعامل MMC/MTFBC يف إندونيسيا
تطوير سلسلة قيمة أعامل املركبات ذات املحركات

أعامل اآلليات الصناعية

(MMC :رشكة ميتسوبييش للسيارات) أعامل املركبات ذات املحركات
(MFTBC) رشكة ميتسوبييش فوسو للشاحنات واحلافالت

أعامل السفن (★ قاعدة التشغيل) 

أعامل املركبات ذات املحركات (إيسوزو)

Mitsubishi Corporation Technos مبيع أدوات اآلالت واآلليات الصناعية (اليابان)
MSK Farm Machinery Corporation مبيع وخدمة اآلليات واملرافق الزراعية (اليابان)

Isuzu UTE Australia Pty Ltd.
توزيع السيارات 

( أسرتاليا)
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من  تصدرها  ثم  تايالند  يف  إيسوزو  سيارات  ميتسوبييش  رشكة  تبيع 
عمليات  عىل  الرتكيز  خالل  ومن  آخر.  بلد   100 من  أكثر  إىل  تايالند 
مبيع Tri Petch Isuzu يف تايالند، فقد عملت رشكة ميتسوبييش عىل 
البيع،  بعد  ما  وخدمات  والتمويل  املبيع  تشمل  بحيث  عملياهتا  توسيع 
ذات  التجارية  العالمات  بني  من  إيسوزو  جعل  يف  أسهم  الذي  األمر 

التقييم العايل يف سوق السيارات التجارية يف تايالند. 

يف  املحركات  ذات  للمركبات  إيسوزو  أعامل 
تايالند

مبيع املركبات ذات املحركات ضمن السوق التايالندي والصادرات 
العاملية

 Diamond Star ميتسوبييش  رشكة  أسست   ،2011 عام  يف 
.Shipping Pte. Ltd، حيث تسعى رشكة ميتسوبييش إىل إضفاء مزيد 
من التطوير عىل عمليات متلك وتأجري السفن – إىل جانب عملياهتا يف 
لسنغافورة  التنافسية  امليزات  من  االستفادة  خالل  من  – وذلك  طوكيو 

كمركز تسوق عاملي. 

أعامل متلك وتأجري السفن (سنغافورة)
Diamond Star Shipping Pte. Ltd.

إضفاء مزيد من التطوير عىل متلك وتأجري السفن

 MC Lift &
Solutions Co., Ltd.
مبيع صادرات املصاعد 
(تايالند)

 Mitsubishi Motors
Vietnam Co., Ltd.
جتميع وتوزيع 
السيارات (فييتنام)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
توزيع السيارات (ماليزيا)

Isuzu Motors India Pvt Ltd.
تصنيع وتوزيع السيارات 

(اهلند)

MMC Rus LLC.
توزيع السيارات 
(روسيا)

MC Factoring Rus LLC.
متويل السيارات (روسيا)

Zao MC Bank Rus
متويل السيارات (روسيا)

 MMC Car Poland
Sp. z o.o.
توزيع السيارات 
(بولندا)

MMC Ukraine LLC.
توزيع السيارات (أوكرانيا)

MCE Bank Gmbh
متويل السيارات (أملانيا)

MC Automobile (Europe) NV
تعامالت متعلقة بالسيارات 

(هولندا)
.The Colt Car Company Ltd توزيع السيارات (اململكة املتحدة)

.Spitalgate Dealer Services Ltd متويل السيارت (اململكة املتحدة)

MC Autos del Peru S.A.
توزيع السيارات 
(بريو)

MMC Chile S.A.
توزيع السيارات 
(تشييل)

MC Machinery Systems, Inc.
مبيع وخدمة أدوات اآلالت واآلليات الصناعية 

(الواليات املتحدة)
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جمموعة الكيميائيات
تنشط جمموعة الكيميائيات يف ثالثة قطاعات أعامل: السلع الكيميائية مثل البرتوكيامويات واألمالح الصناعية 
واملطاط  اليوريثان،  مثل  الوظيفية  واملنتجات  البالستيكية  املواد  فيها  بام  الوظيفية  الكيميائية  املواد  واألسمدة؛ 
املستحرضات  وأعامل  الغذاء  علوم  تشمل  التي  احلياة  وعلوم  بالتكسية؛  اخلاصة  اخلام  واملواد  االصطناعي 

الصيدالنية والكيامويات الزراعية.
أشباه  اإلنشاءات،  السيارات،  البرتوكيامويات،  ذلك  يف  بام  الصناعات،  من  العديد  الرئيسة  األسواق  تغطي 
احلياة  احتياجات  من  العديد  بني  ارتباط  وثمة  وتوزيعها.  األدوية  األغذية،  الزراعة،  املنسوجات،  املوصالت، 
حياة  بنوعية  التمتع  عىل  الناس  نساعد  فإننا  لذا  الكيامويات،  بصناعة  واملساكن  واألغذية  املالبس  مثل  اليومية 

أفضل من خالل تقديم طيف واسع من املنتجات واخلدمات يف العديد من الصناعات.

A مواد خام من أجل األلياف البالستيكية واالصطناعية والفينول واألمالح الصناعية والصودا الكاويةقطاع السلع الكياموية

B امليثانول، اإليثانول، األمونيا، األسمدة الكياموية، املواد الكياموية غري العضويةقطاع السلع الكياموية

املواد البالستيكية، املواد الوظيفية، اإللكرتونيات، الكيامويات اخلاصة، مواد اإلكساءقطاع الكيامويات الوظيفية

املواد الغذائية، األدوية، الكيامويات الزراعية، املواد التكنولوجية احليوية وغريها من املنتجاتقطاع علوم احلياة

بام  اليومية  حياتنا  يف   Chuo Kagaku منتجات  من  العديد  تستخدم 
املحلية  السوبرماركت  حمالت  يف  األسامك  حتمل  التي  الصواين  ذلك  يف 
يف  تباع  التي  املعلبة  العشاء  أو  الغذاء  وجبات  حتمل  التي  األوعية  أو 
 Chuo وتعمل .(convenience stores) حمالت بيع السلع امليرسة
Kagaku حالياً ضمن اليابان بشكل أسايس، ولكن لدهيا قاعدة تصنيع 

يف الصني، وهي تسعى إىل توسيع أعامهلا أكثر يف اخلارج. 

أوعية األغذية البالستيكية (اليابان)
Chuo Kagaku Co., Ltd.

أوعية تغليف األغذية

متبالت  تورد  أغذية  تصنيع  رشكة  هي   MC Food Specialties إن 
ومكونات غذائية فائقة اجلودة إىل السوق. ومن خالل االستفادة من خربهتا 
عىل  تدأب  الرشكة  فإن  الغذائية،  املنتجات  وبيع  تصنيع  يف  والتقنية  العلمية 
بل  فحسب  صحية  ليست  غذائية  ثقافة  ترسيخ  يف  فاعل  بشكل  اإلسهام 

وممتعة أيضاً، ثقافة ترسم ابتسامة عىل وجوه العمالء حول العامل. 

علم األغذية (اليابان)
MC Food Specialties Inc.

صحي، سامل، آمن & شهي

األعامل املتعلقة بالسلع الكياموية
األعامل املتعلقة بالكيميائيات الوظيفية

األعامل املتعلقة بعلم احلياة 

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
تصنيع بريوكسيد اهليدروجني (اليابان)
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
رشكة قابضة لدهيا أصول يف صناعة املواد الغذائية الكياموية 
(اليابان)
Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
إنتاج املحليات، واألغذية الكياموية والتتبيالت واملكونات الوظيفية 
(اليابان)
Kohjin Life Science Co., Ltd.
إنتاج خالصة اخلمرية واملكونات الوظيفية (اليابان)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
تسويق األسمدة (اليابان)
MC Ferticom Co., Ltd.
تصنيع األسمدة (اليابان)
KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
تصنيع األغشية والكيامويات (اليابان)
Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
تسويق املواد اخلام الصناعية واملواد البالستيكية (اليابان)
KIBIKASEI Co., Ltd.
تسويق املواد اخلام الصناعية واملواد البالستيكية (اليابان)
Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
تسويق املحاليل، والطالء وراتنجات اإلكساء والسليكون 
(اليابان)
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لتطوير  السعودية  الرشكة  قبل  من   1981 عام  رشق  رشكة  تأسست 
والرشكة  فيها)  املستثمرين  أحد  ميتسوبييش  (ورشكة  البرتوكيامويات 
بعد  مرات  ثالث  الرشكة  توسعت  ثم  األساسية.  للصناعات  السعودية 
تبيع  حيث  املجال،  هذا  يف  الرائدين  املصنعني  أكثر  أحد  لتصبح  ذلك 

البوليثيلني واإليثيلني غليكول إىل العمالء يف مجيع أنحاء العامل. 

أعامل مبيع وإنتاج املنتجات البرتوكياموية (اململكة العربية السعودية)
رشق

أحد أكرب املشاريع البرتوكياموية يف العامل

تنتج رشكة MC-Towa International Sweeteners (MTIS) املالتيتول 
يصنع  األسنان.  تسوس  منع  يف  وبفعاليته  احلرارية  سعراته  بقلة  يتسم  الذي 
املالتيتول من مواد خام تنافسية تؤمن حملياً ومن نشاء التابيوكا، ويورد عىل نحو 

أسايس إىل كبار مصنعي احللو يف العامل.

أعامل تصنيع املالتيتول (تايالند)
MC Towa International Sweeteners Co., Ltd.

الرتكيز عىل كبار مصنعي احللو يف العامل 

بأكرب  وتقوم  املكسيكية  احلكومة  مع  مشرتك  مرشوع  رشكة   ESSA إن 
اليابان  إىل  اجلودة  فائق  ملحاً  وتورد  العامل،  يف  الشميس  امللح  عمليات 
عمليات  فإن  عام،  كل  ويف  الدول.  من  وغريها  املتحدة  والواليات 
من  طن  مليون   8.5 تنتج   ESSA هبا  تقوم  التي  للبيئة  الصديقة  التبخري 

امللح (تشمل نصف واردات اليابان).

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

(ESSA)
أكرب عمليات امللح الشميس يف العامل

مملوكة  امليثانول  ومبيع  إلنتاج  مشرتك  مرشوع  رشكة  هي   METOR رشكة 
 .ورشكات أخر Mitsubishi Gas Chemical و Pequiven لكل من
اإلنتاح  سعة  زيادة  يف  وأسهم   ،2010 عام  الثاين  مصنعها  تشغيل  تم  وقد 
أهنا  واسع  نطاق  عىل   METOR إىل  وينظر  طن،  مليون   1.6 لتبلغ  السنوية 

رمز للعالقات التي تربط بني اليابان وفنزويال. 

أعامل تصنيع ومبيع امليثانول (فنزويال)
 Metanol de Oriente, METOR,

S.A. (METOR)
أعامل تشكل حلقة وصل بني اليابان وفنزويال

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
التعاقد لتصنيع الوسائط الكياموية الزراعية 

واملكونات الفعالة (الصني)

 Jiangyin Weixi Kyowa
Foods Co., Ltd.

تصنيع التتبيالت 
(الصني)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
تسويق الكيامويات الزراعية 

(اهلند)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
التعاقد لتصنيع الوسائط الكياموية الزراعية 

واملكونات الفعالة (اهلند)
 ،Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited

املقر اإلقليمي، آسيا & أوقيانيا
تسويق وتطوير منتجات علم األغذية 

(سنغافورة) 
PT. Fermentech

تصنيع النيكليوتيدات والسكريات املتعددة (إندونيسيا)
Sorini-Tpwa Berlian Corporindo

تصنيع السوربيتول (إندونيسيا)
PT. Centram

مثخنات متعددات السكريات 
(إندونيسيا)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
التعاقد لتصنيع املستحرضات الصيدالنية البيولوجية 
(اململكة املتحدة)

MCLS Europe B.V.
تسويق منتجات علم األغذية 
(هولندا)

TOSOH-HELLAS AI.C.
تصنيع مواد خام للبطاريات 
(اليونان)

Tartaros Gonzalo Castello SL
إنتاج الطرطرات 
(إسبانيا)

Amfine Chemical Corporation
تصنيع املثبتات واملواد املضافة 
من أجل املواد البالستيكية 
(الواليات املتحدة)

Rimtec Corporation
تصنيع مركبات كلوريد 
متعدد الفينيل 
(الواليات املتحدة)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
مبيع الكيامويات اخلاصة والراتنجات السلعية 

(الواليات املتحدة)
Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.

مبيع الكيامويات الغذائية (املحليات، املكونات الوظيفية، إلخ) 
(الواليات املتحدة)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
التعاقد لتصنيع املستحرضات الصيدالنية احليوية 

(الواليات املتحدة)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
تصنيع مكونات بالستيكية ومواد ملونة 
(املكسيك)

CGCL
تصنيع امليثانول 
(ترينيداد وتوباغو)

Fosfatos del Pacífico S.A.
استخراج وتصنيع فلز الفسفور 
(بريو)
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Japan

إن األعامل الرئيسية التي تقوم هبا رشكة Mitsubishi Shokuhin هي 
البيع باجلملة لألغذية املعاجلة واملجمدة واملربدة واملرشوبات الكحولية 
لبائعي  بالنسبة  ثورة  أحدث  قد  املتكامل  املركز  هذا  وإن   .واحللو
الثقافة  وإثراء  األغذية  توزيع  حيث  من  املطاعم  وأصحاب  اجلملة 

الغذائية ودعم أنامط حياة متنوعة. 

أعامل توزيع املنتجات الغذائية (اليابان)
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.

احلصة األكرب من أعامل توزيع املنتجات الغذائية يف اليابان

بأنه  ثقة  عىل  املستهلكني،  حاجات  دائامً  يلبي  الذي   ،Lawson إن 
امليرسة  السلع  بيع  حمالت  يف   1 رقم  التجارية  يكون «العالمة  أن  يمكن 
من  ذلك  وغري  املستهلك  سلوك  من  االستفادة  خالل  ومن  الصحية.» 
كشف  يواصل   Lawson فإن   منتجاته،  لتطوير  الضخمة  البيانات 
امليرس  الرتفيه  مبادرات  ذلك  يف  بام  جديدة،  اسرتاتيجيات  عن  النقاب 

والتجارة اإللكرتونية. 

أعامل حمالت بيع السلع امليرسة (اليابان)
Lawson

تطوير حمالت بيع السلع امليرسة عىل ضوء حاجات املجتمع واملستهلك 

جمموعة احتياجات احلياة اليومية
واملستلزمات  واأللبسة  األغذية  للمستهلكني  تقدم  التي  األعامل  اليومية  احلياة  احتياجات  جمموعة  تدير 
الطبية وغريها من االحتياجات اليومية عىل نطاق عاملي. وتشمل أعاملنا جمموعة واسعة من الصناعات 
بدءاً من تأمني املوارد وصوالً إىل هناية السلسلة يف أسواق البيع بالتجزئة. كام أننا نساهم يف إثراء املجتمع 
 من خالل تقديم منتجات وخدمات تنافسية تلبي االحتياجات املتنوعة للمستهلكني، ونويل أمهية قصو

ملوثوقية وسالمة املنتجات واخلدمات التي نقدمها.

أعامل البيع بالتجزئة واملطاعمقطاع البيع بالتجزئة
مبيع وتسويق األغذية واملالبس واألثاث ومنتجات األثاث الداخيل والسلع املنزلية
أعامل برامج والء املستهلك، تسديد الدفعات وغريها من األعامل املتعلقة بالتمويل 

املنسوجات/ قطاع توزيع احتياجات احلياة  ومنتجات  التغليف،  ومنتجات  الورقية  واملنتجات  األغذية  وتوزيع  توريد  أعامل 
حلول إدارة املشايف، ومبيع املعدات الطبية وأعامل البيع بالتجزئة للمستلزمات الطبية ومعدات 

التمريض، إلخ.  
قطاع منتجات احتياجات 
احلياة اليومية االستهالكية

تصنيع ومبيع األغذية املعاجلة واحللو واملرشوبات واألغذية املعلبة والنودلز الرسيعة التحضري 
االحتياجات  من  وغريها  واإلطارات  نشاء  عىل  املحتوية  واملنتجات  والنشاء  والسكر  والدقيق 

 .اليومية األخر
قطاع منتحات األغذية 

الطازجة
إنتاج وتوريد وتصنيع ومعاجلة ومبيع املنتجات البحرية وثامر البحر املعاجلة ومنتجات الدجاج 

واخلنزير وغريها من اللحوم، والرز واملنتجات الطازجة ومنتجات األلبان، إلخ. 
الزيوت قطاع موارد احتياجات احلياة   وبذور  باحلبوب  املتعلقة  اخلام  املواد  حبوب  ومبيع  ومعاجلة  وتصنيع  وتوريد  إنتاج 

وتسويق  واإلسكان  والدهون  الزيوت  ومواد  الغذائية  واملواد  باألعالف  اخلاصة  اخلام  واملواد 
مواد البناء. 

قطاع املنتجات الغذائية الطازجة قطاع البيع بالتجزئة
قطاع توزيع احتياجات احلياة 

اليومية 
قطاع منتجات احتياجات احلياة 

االستهالكية

قطاع مواد احتياجات احلياة اليومية 

Toyo Reizo Co., Ltd.معاجلة وتسويق املنتجات البحرية
.Sanyo Foods Co., Ltd السلمون املدخن

Foodlink Corporation منتجات اللحوم واللحوم املعاجلة
.Itoham Yonekyu Holdings Inc منتجات اللحوم واللحوم املعاجلة

Japan Farm منتجات اللحوم واللحوم املعاجلة
Tokimeki Farm منتجات اللحوم
.Salad Club, Inc السلطات املعلبة

.MC Produce Co., Ltd الفواكه واخلضاء
.JCC Co., Ltd األجبان

.Art Coffee Co., Ltd القهوة
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporationتسويق مواد البناء

Nosan Corporation األعالف
.MC FOODS Ltd املرشوبات واحللو ومنتجات األلبان
.MC Agri Alliance Ltd املواد اخلام اخلاصة باألغذية

.Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd النقل إىل املوانئ والتخزين فيها

.Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd رمل سيليكا (أسرتاليا)

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

Agrex Australia Pty., Ltd.
توريد وتوزيع احلبوب وبذور الزيوت 
(أسرتاليا)

.d-rights Inc إدارة إنناج وحقوق املحتويات
.KFC Holdings Japan Ltd اخلدمات الغذائية

 Transaction Media Networks Inc.خدمات الدفع اإللكرتوين
Life Corporation سوبرماركت
Life Gear Corporation األحذية

 Mitsubishi Shoji Packaging Corporationمبيع وتسويق منتجات/ أنظمة التغليف واملنتجات الورقية
MC Healthcare, Inc.حلول إلدارة املشايف، والطبابة وتوزيع املعدات الطبية

Nippon Care Supply Co., Ltd.تأجري معدات التمريض
.Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd منتجات املالبس

احللو Kanro Co., Ltd.
.Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd تصنيع السكر
.Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd مطاحن الدقيق

.Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd تصنيع النشاء واملحليات

.Loyalty Marketing, Inc مركز خدمة عمالء 
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تعد Cermaq ثاين أكرب مزارع لألسامك يف العامل، إذ يبلغ حجم إنتاجه 
وكندا.  وتشييل  النروجيي  يف  عملياته  من  طن  ميغا   150,000 السنوي 
عام  تابعة  كرشكة   Cermaq عىل  ميتسوبييش  رشكة  استحوذت  وقد 
الصحية  السلمون  أسامك  توريد  عىل   Cermaq وتعمل   ،2014

واملستدامة إىل مجيع أنحاء العامل.

وذلك  اإلنكليزي  البقالة  سوق  يف  مبيعاهتا  زيادة  عىل   Princes عملت 
ملاركات  راقية  منتجات  وتوزيع  واسترياد  بتصنيع  قيامها  خالل  من 
مرموقة بام يف ذلك األغذية املعلبة وزيوت الطعام والباستا واملرشوبات 
غري الكحولية، وغري ذلك.  وبفضل املاركات الشعبية يف اململكة املتحدة 
لتشمل  عملياهتا  توسع  الرشكة  فإن   ،Napolina و   Princes مثل 

السوق األورويب األكرب. 

تنتج Ipanema Plantation حوايل 9,200 طن (بليون كوب) فهوة 
اعتامد  عىل  حصلت  اجلودة  فائقة  خاصة  قهوة  املزرعة  وتنتج  السنة.  يف 
والبيئية  االجتامعية  ملامرساهتا  وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  منظامت 
عام  الرشكة  يف  حصة  عىل  ميتسوبييش  رشكة  استحوذت  وقد  السديدة. 
وتبسيطها  احلصاد  عمليات  مكننة  عىل  تركز  زالت  وما  وكانت   2012

لتأمني استمرارية توريد قهوة فائقة اجلودة. 

عاملياً  رائدة  والرشكة   . منتجاً  47 بـ  وتتاجر  بلداً   70 يف   Olam تعمل 
واملكرسات.  والكاكاو  القهوة  ذلك  يف  بام  املنتجات  هذه  من  العديد  يف 
وتؤكد سلسلة القيمة اخلاصة بـ Olam عىل االستدامة وقابلية التعقب، 
وتضمن اإلنتاج والشحن واملعاجلة. ويف عامل 2015 استحوذت رشكة 

ميتسوبييش عىل 20 % من أسهم الرشكة. 

إن هذه املشاريع املشرتكة مع Daio Paper تعمل عىل تصنيع وتوريد 
من  االستفادة  خالل  ومن  واحدة.  مرة  تستخدم  التي  احلفاضات  وبيع 
شبكات اخلدمات اللوجستية واملبيعات اخلاصة بـ Alfa Group، التي 
متلك فيها رشكة ميتسوبييش رأس مال وجيمعها هبا حلف اقتصادي، فإن 
زيادة  بفعل  الطلب  فيه  يتزايد  سوق  إىل  منتجاهتام  تورد  الرشكتني  هاتني 

عدد السكان ونوعية احلياة. 

تربية ومعاجلة ومبيع السلمون (النرويج)
Cermaq ASA

السعي نحو حتقيق نموذج تربية أسامك مستدام

مورد لألغذية واملرشوبات (اململكة املتحدة)
Princes Limited

مورد أغذية ومرشوبات رائد يتخذ من اململكة املتحدة مقراً له

زراعة القهوة (الربازيل)
Ipanema Coffees

أحد أكرب مزارع القهوة يف العامل 

أعامل املواد الغذائية (سنغافورة)
Olam International Limited

رشكة أعامل زراعية مرموقة عىل مستو العامل

أعامل تصنيع احلفاضات التي تستخدم مرة واحدة (إندونيسيا) 
PT. Elleair International Manufacturing Indonesia

PT. Elleair International Trading Indonesia
توريد حفاضات يابانية فائقة اجلودة

.Acasia Foods Co., Ltd ساحات املطاعم (الصني)

.Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd توريد املستحرضات الصيدالنية والطبية (الصني)
.Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd توريد املستحرضات الصيدالنية والطبية (الصني)

.Agrex (Beijing) Co., Ltd تسويق احلبوب وبذور الزيوت (الصني)

.Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd املواد واملعدات الطبية (الصني)
Retail Support International Corporation أعامل التوزيع باجلملة والتوصيل من حمالت البيع بالتجزئة وغريها (تايوان)

.MC Marketing & Sales (HK) Ltd األغذذية واملرشوبات (هونغ كونغ)
 Nitto Fuji International
Vietnamالدقيق املمزوج

 Kewpie Vietnam
Co., Ltd.(فييتنام) التوابل

Nissin Foods Singapore (سنغافورة)النودلز الرسيعة التحضري
Agrex Asia Pte Ltd.
تسويق احلبوب 
وبذور الزيوت 
(سنغافورة)

Lluvia Limited مطاحن الدقيق ومنتجات القهوة (ميانامر)

Indo Nissin Foods النودلز الرسيعة التحضري (اهلند)

.UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd املالبس (تايالند)
.Thai Kurabo Co., Ltd عزل القطن، غزل القطن املمزوج االصطناعي واألقمشة املنسوجة (تايالند)

.Asia Modified Starch Co., Ltd نشاء تابيوكا (تايالند)
Nissin Foods Thailand النودلز الرسيعة التحضري (تايالند)

TMAC الروبيان (تايالند)
.Kewpie Malaysia Sdn. Bhd التوابل (ماليزيا)

.Oriental Coffee Alliance Sdn. Bhd القهوة (ماليزيا)

.Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd القهوة (ماليزيا)
PT. Fast Retailing Indonesia املالبس (إندونيسيا)

PT. Yamazaki Indonesia املخابز (إندونيسيا)
PT. Munchy Indonesia احللو (إندونيسيا)

PT. Ichi Tan Indonesia املرشوبات (إندونيسيا)
PT. Kewpie Indonesia التوابل (إندونيسيا)

Nissin Foods Indonesia النودلز الرسيعة التحضري (إندونيسيا)
PT. Kaneka Foods Indonesia الزيوت والدهون املعاجلة (إندونيسيا)

Freewheel Trade and Invest 7 (Pty) Ltd.
التشجري وبيع رقائق اخلشب 

(جنوب أفريقيا)

Muji U.S.A. Ltd.
املالبس واألدوات املنزلية (الواليات املتحدة)
Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
الطابعات التجارية والطابعات املخصصة للمصانع، ومواد الصور والوسائط النافثة للحرب (الواليات املتحدة)

 Indiana Packers
Corporation
اللحوم (الواليات املتحدة)

TH Foods Inc.
تصنيع بسكويت األرز 
(الواليات املتحدة)

Agrex Inc.
توريد وتوزيع احلبوب وبذور الزيوت 

(الواليات املتحدة)

Sesaco Corporation
السمسم 
(الواليات املتحدة)

MCC Development Corporation
اإلسمنت واخلرسانة اجلاهزة اخللط 
Mitsubishi Cement (الواليات املتحدة)

Corporation
اإلسمنت واخلرسانة اجلاهزة اخللط 

(الواليات املتحدة)

Agrex do Brasil S.A.
رشاء وتوزيع احلبوب وبذور الزيوت 
(الربازيل)

MC Coffee do Brasil Ltda.
القهوة 
(الربازيل)

Astillas Exportaciones Limitada تصنيع ومبيع رقائق اخلشب (تشييل)

Forestal Tierra Chilena Limitada
التشجري 
(تشييل)

Salmones Humboldt Limitada
السلمون املريب يف املزارع 
(تشييل)

Muji Europe Holdings Ltd.
املالبس واألدوات املنزلية 
(اململكة املتحدة)
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العاملية  البيئية  األعامل  جمموعة  تلعبه  الذي  املحوري  الدور  وبفضل 
والبنية التحيتة، فإن رشكة متيسوبييش منخرطة يف عدد من األعامل التي 
البيئية  القضايا  مع  والتعامل  الكربون  منخفضة   بيئة  حتقيق   إىل  هتدف 
مثل  املجاالت  من  ا  عددً مشاريعنا  وتشمل  املياه.  شح  مثل   األخر
الطاقة اجلديدة واألعامل البيئية واملائية، باإلضافة إىل تطوير جمتمع ذكي. 

فقط  ليس  االعتبار  بعني  آخذة  واالستثامرات،  للقروض  شاملة  وغربلة  تصفية  عملية  ميتسوبييش  رشكة  جتري 
ختفيض  عىل  فاعل  بشكل  نعمل  فنحن  واحلوكمة.  واالجتامعية  البيئية  العوامل  أيضا  بل  االقتصادية،  العوامل 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عىل الصعيد العاملي ككل. وباإلضافة إىل ذلك، تشاطر رشكة ميتسوبييش املوردين 
سياستها يف «اإلدارة املستدامة لسلسلة التوريد». كام جتري دراسات استقصائية وزيارات ميدانية للموردين يف إطار 

جهودها إلدارة سلسلة التوريد. 

يف آذار، مارس من عام 2008، أسست رشكة ميتسوبييش جلنة شؤون 
األراء  وتدمج  االستشارية.  والشؤون  للرشكة  املجتمعية  املسؤولية 
مبادراتنا  يف  خارجيني  خرباء  تضم  التي  اللجنة  تقدمها  التي  واملشورة 

لالستدامة ويف تواصلنا مع أصحاب املصلحة. 

اإلسهام يف حتقيق جمتمع مستدام من خالل أعاملنا

(ESG) إدارة املسائل البيئية واالجتامعية واحلوكمة

جلنة شؤون املسؤولية املجتمعية للرشكة والشؤون 
االستشارية

رشكتنا  تديرها  التي  هولندا  يف  الرياح  طاقة  توليد  أعامل 
مقرها  التي   Diamond Generating Europe التابعة 

يف اململكة املتحدة

والشؤون  للرشكة  املجتمعية  املسؤولية  شؤون  جلنة 
االستشارية

أنشطتنا  كل  أساس  تشكل  التي  الثالث  الرشكة  مبادئ  يف  سة  مكرّ ميتسوبييش  رشكة  فلسفة   
التجارية، وتستند كل معايري السلوك املؤسيس وامليثاق البيئي وامليثاق االجتامعي يف متسوبييش 
إىل هذا األساس. وتتضمن هذه املعايري تعهدنا باحرتام حقوق اإلنسان ومحاية وحتسني البيئة 

العاملية.
وقد تم التأكيد عىل هذه التعهدات يف «االسرتاتيجية املؤسسية املتوسطة املد لعام 2018»، 
هذه  وهتدف   .2016 مايو  أيار،  يف  أطلقت  التي  سنوات  الثالث  ذات  الرشكة  اسرتاتيجية 
واجتامعية  اقتصادية  قيمة  إضافة  الوقت  نفس  ويف  للمجتمع  قيمة  إضافة  إىل  االسرتاتيجية 

وبيئية. 
عىل  قادرين  نكون  بأن  املعنية  األطراف  لتوقعات  اإلدراك  كل  ندرك  ميتسوبييش  يف  نحن 
واالجتامعية.  البيئية  املسائل  مع  بكفاءة  نتعامل  وأن  التغيري  دائمة  عاملية  بيئة  مع  التكيف 
واألعامل  التجارية  األنشطة  خالل  من  الثالث  القيم  هذه  تكريس  ميتسوبييش،  يف  سنواصل، 

اخلريية التي نقوم هبا، واضعني هذه املبادئ نصب أعيننا. 

االستدامة

22



يف عام 1973 أسست رشكة ميتسوبييش للمرة األوىل قسامً لتنسيق أنشطتها اخلريية. ومنذ ذلك التاريخ، يشارك 
هبا.  نعمل  التي  املجتمعات  يف  تسهم  التي  األمد  طويلة  املشاريع  يف  فعال  بشكل  العامل  أنحاء  كل  يف  موظفونا 
واألنشطة اخلريية التي نقوم هبا تستند إىل ست أولويات: البيئة العاملية، الرفاه العام، التعليم، الثقافة والفنون 

والتبادل الدويل واإلسهامات، وتقديم املساعدات إلعادة اإلعامر بعد زلزال رشق اليابان العظيم.

 “DREAM AS مرشوع  ميتسوبييش  رشكة  أسست 
احلالية  جهودها  تكثيف  أجل  من   2014 عام   ONE.”
خالل  فمن  اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  رياضات  لدعم 
الرياضية  األحداث  واستضافة  الرياضية  الدروس  رعاية 
توسيع  إىل  املرشوع  هيدف  التعليمية،  الربامج  وإجراء 
الوقت  ويف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رياضات  نطاق 
ذاته نرش الوعي والتشجيع عىل فهم هذه األنشطة بشكل 
أكرب. وتقدم رشكة ميتسوبييش دورات منتظمة هتدف من 
االحتياجات  ذوي  رياضات  متطوعي  تدريب  إىل  خالهلا 
األنشطة  يف  املشاركة  عىل  املوظفني  وتشجيع  اخلاصة 

التطوعية التي تدعم هذا النوع من الرياضات. 

 ،2011 عام  يف  التسونامي  وإعصار  العظيم  اليابان  رشق  زلزال  وقوع  تلت  التي  األربع  السنوات  مر  عىل 
قدمت ميتسوبييش نحو 10 مليار ين كدعم إلعادة إعامر املناطق املنكوبة. ويف عام 2015، تعهدت الرشكة 
بتقديم 3.5 مليار ين إضافية كدعم عىل مد اخلمس سنوات القادمة. وتقدم رشكة ميتسوبييش من خالل 
من  لإلغاثة  ميتسوبييش  رشكة  (مؤسسة   Mitsubishi Corporation Disaster Relief Foundation

الكوارث) منحاً دراسية عاجلة لطالب اجلامعات يف املناطق املنكوبة ومنحاً إلعادة اإلعامر للمنظامت غري 
إعادة  جهود  يف  دوراً  تلعب  التي  املنظامت  من  وغريها  الربحية 
اإلعامر، وتتخذ خطوات لتنشيط الصناعات املحلية وخلق فرص 
عمل جديدة. باإلضافة إىل ذلك، فإننا سنواصل إرسال متطوعني 
بلغ  املنطقة (حيث  إىل  ميتسوبييش  رشكات  جمموعة  موظفي  من 
عام  من  يونيو  حزيران،  تاريخ  حتى  املتطوعني  املوظفني  عدد 
ميتسوبييش  رشكة  بدأت  كام   . ا)  موظفً  4,250 حوايل   2016

 Sixth Industry Fruit مرشوع  مثل  اجلديدة  املشاريع  من  بعدد 
 Fukushima Ouse تأسيس  جانب  إىل   ،Farming Project

Winery املتخصصة يف إنتاج النبيذ واملرشوبات الكحولية. وهذه 

املبادرات تتيح لرشكة ميتسوبييش تطبيق خرباتنا يف تعزيز التطوير يف منطقة توهوكو.
http://mitsubishicorp-foundation.org/en :Mitsubishi Corporation Disaster Relief Foundation موقع

األنشطة اخلريية لرشكة ميتسوبييش

يقدم هذا املخيم املخصص لألمهات  العازبات وأطفاهلن فرصة إىل 
الذي  املخيم  هذا  إن  الطلق.  اهلواء  يف  باحلياة  لالستمتاع  املشرتكني 
تم تنظيمه منذ عام 1974 تتم إدارته من قبل موظفي جمموعة رشكة 

ميتسوبييش املتطوعني كاستشاريني للمخيم. 

خميم الصداقة لألمهات واألطفال

جهود إعادة اإلعامر بعد زلزال رشق اليابان العظيم

يقدمه  فني  عمل   200 قرابة  ميتسوبييش  رشكة  تشرتي  عام،  كل  يف 
لدينا.  الفن  بوابة  برنامج  خالل  من  دراستها  لتتم  طموحون  فنانون 
وتبيعه  ين   100,000 بـ  فني  عمل  كل  ميتسوبييش  رشكة  وتشرتي 
دراسية  منح  متويل  يف  الربنامج  هذا  ريع  ويستخدم  العلني.  باملزاد 
. وأطلق هذا الربنامج عام 2008 وقد  للفنانني لتطوير أنفسهم وظيفياً
يصبحوا  لكي  أحالمهم  وراء  للسعي  األشخاص  من  العديد  ساعد 

فنانني احرتافيني.

برنامج رشكة ميتسوبييش بوابة الفنون 

عام  يف  ماليزيا  يف  هلا  جتريبي  مرشوع  أول  ميتسوبييش  رشكة  بدأت 
عىل  االستوائية  للغابات  البيئية  األنظمة  توليد  إعادة  هبدف   1990

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

مرشوع إعادة توليد جتارب الغابة االستوائية

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

عداء ماراثون كفيف وموظف رشكة ميتسوبييش يوئيتيش 
تاكاهايش (عىل اليسار)

لنبيذ   Fukushima Ouse Winery إنتاج 
التفاح والنبيذ الفوار

مرشوع لرياضات ذوي االحتياجات اخلاصة
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تركيبة األعضاء (بتاريخ 24 حزيران، يونيو 2016) 
▪(5) أعضاء من خارج مالك الرشكة:

ريوزو كاتو (مدير خارجي)
هيدهيريو كونّو (مدير خارجي)

أكيهيكو نيشيياما (مدير خارجي)
توشيكو أوكا (مدير خارجي)

تادايش كونيهريو 
(مراجع خارجي وعضو جملس إرشايف)

▪ (3) أعضاء من داخل 
مالك الرشكة:

كني كوبايايش*
(رئيس جملس اإلدارة)
تاكيهيكو كاكيوتيش

(الرئيس األعىل والرئيس التنفيذي)
هيدييوكي نابيشيام

(مراجع أول وعضو جملس إرشايف)
*رئيس اللجنة

*رئيس اللجنة

▪(4) أعضاء من داخل مالك الرشكة:
يورهييكو كوجيام* (رئيس فخري)

كني كوبايايش (رئيس جملس اإلدارة)
تاكيهيكو كاكيوتيش (رئيس أعىل ورئيس تنفيذي)

إيئتيش تانايب (نائب الرئيس التنفيذي األعىل)

▪(8) أعضاء من خارج مالك الرشكة:
د. هريمينيو بالنكو ميندوزا (وزير التجارة والصناعة السابق (املكسيك))

الربوفيسور جوزيف س نيه
(بروفيسور ذو سجلّ 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))
Ⅱ السيد جايم أوغوستو زوبيل دي أياال

(رئيس الرشكة والرئيس التنفيذي، Ayala Corporation (الفلبني))
السيد نيال فيتزغريالد (الرئيس التنفيذي السابق ورئيس رشكة Unilever (إيرلندا))

ريوزو كاتو (مدير خارجي)
هيدهيريو كونّو (مدير خارجي)

تركيبة األعضاء (بتاريخ حزيران، يونيو 2016)

جلنة احلوكمة والتعويضات

اللجنة االستشارية الدولية

جعلت رشكة ميتسوبييش التعزيز املستمر للحوكمة املؤسسية حمور اهتامماهتا اإلدارية باعتباره 
األساس الذي يقوم عليه ضامن اإلدارة السديدة والشفافة والفعالة.  لذا فإن رشكة ميتسوبييش 
تعمل، باالستناد إىل نظام املراجعة، عىل وضع منظومة حوكمة مؤسسية أكثر فاعلية. وتتضمن 
هذه اإلجراءات تعزيز اإلرشاف اإلداري من خالل تعيني مراجعني من خارج الرشكة (مخس 
املطلوبة  الرشوط  يستوفون  ممن  املراجعة)  جملس  يف  أعضاء  وثالثة  الرشكة  خارج  من  مدراء 
للمدراء أو املراجعني املستقلني ، وكذلك تأسيس جمالس استشارية تتكون باملعظم من أعضاء 
احلوكمة  الرشكة (جلنة  خارج  من  آخرين  خرباء  إىل  باإلضافة  ومراجعني،  الرشكة  خارج  من 
تعتمد  ميتسوبييش  رشكة  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  الدولية).  االستشارية  واللجنة  والتعويضات 

نظام اإلداريني التنفيذيني من أجل اختاذ القرارات وتنفيذ األعامل برسعة وفاعلية. 
تواصل رشكة ميتسوبييش مساعيها لتحسني وتعزيز نظام الرقابة الداخلية هبدف زيادة قيمة 
الرشكة من خالل القيام بأنشطة األعامل عىل نحو فعال وحسب األصول وبام يتفق والقوانني 
وعقد تأسيس الرشكة. ويشمل نظام الرقابة الداخلية إدارة وختزين املعلومات وإدارة املخاطر 
بمعايري  االلتزام  وضامن  املالية  التقارير  وإعداد  للقوانني  واالمتثال  لألعامل  الفعال  والتنفيذ 

دة للمجموعات واملراجعني. السلوك الصحيحة يف اإلدارة املوحّ

حوكمة الرشكة 
ونظام الرقابة الداخلية

اجلمعية العامة للمسامهني

املراجعون واملراقبون
(جملس املراجعة) جملس اإلدارة

تعيني/ إقالة
إقرار مؤرشات املكافآت

مراجعة/ 
رفع تقاريرتقرير طلبات

نصائح

تعيني/إقالة
إقرار مؤرشات املكافآت

تعيني/إقالة

املراجعة

التعاون بني مراجعي الرشكة واملراجعني املستقلني \ 
قسم الرقابة الداخلية\ مراجعو حسابات مستقلون

وضع أنظمة متعلقة 
بالتحكم الداخيل 
واإلعالن عنها

م الداخيل اللجان املرتبطة بالتحكّ
جلنة الرقابة الداخلية والكشف

جلنة االمتثال للقوانني
جلنة املسؤوليات االجتامعية CSR والشؤون البيئية

جلنة االستشارات االستثامرية
جلنة األمن القومي والتجارة الدولية، وغريها

مراجعة احلسابات تعيني املسؤولني 
التنفيذيني 
واإلرشاف عليهم

اقرتاح املسائل اإلدارية اهلامة 
للمناقشة ورفع تقارير عن 

تنفيذ العمليات

مراجعو حسابات مستقلون

جلنة احلوكمة والتعويضات
اللجنة االستشارية الدولية

[اهليكل التنفيذي]
الرئيس والرئيس التنفيذي

قسم الرقابة الداخليةاللجنة التنفيذية

دائرة شؤون الرشكة

املنظامت التنفيذية (جمموعات األعامل وغريها)
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والفلسفة  الثالثة  الرشكة  مبادئ  إىل  استناداً  متعددة  داخلية  لوائح  ميتسوبييش  رشكة  وضعت 
بالرشكة.  اخلاصة  السلوك  وقواعد  السلوك  معايري  اللوائح  هذه  وتشمل  للرشكة.  التوجيهية 
أولوياهتم  مقدمة  يف  للقوانني  االمتثال  بوضع  ملزمون  الرشكة  يف  والتنفيذيني  املوظفني  ومجيع 
مسؤوالً  وعينت  للقوانني  االمتثال  مسؤول  منصب  الرشكة  أسست  كام  األعامل.  تنفيذ  عند 
منهم لكل جمموعة أعامل ومنطقة جغرافية (داخل اليابان وخارجها). ويتوىل هؤالء املسؤولون 

مهمة ضامن االمتثال للقوانني يف العمليات اليومية.
املوظفني  مجيع  من  مطلوباً  أصبح   2010 مارس  آذار،  يف  املنتهية  املالية  السنة  من  واعتباراً 
قواعد  حول  حاالت  دراسة  تشمل  إلكرتونية  تعلم  دورات  اتّباع  الرشكة  يف  والتنفيذيني 
والتزامهم  فهمهم  عىل  تنص  اتفاقية  عىل  التوقيع  عليهم  جيب  الدورات،  تلك  وبعد  السلوك. 
ميتسوبييش  رشكة  فروع  يف  الربوتوكوالت  هذه  أدخلت  وقد  األوقات.  مجيع  يف  بالقواعد 
ميتسوبييش  رشكة  عرب  اختذت  التي  اإلضافية  اخلطوات  وتتضمن  هلا.  التابعة  والرشكات 
مناقشة االمتثال للقوانني لتشجيع مناقشة قضايا االمتثال يف كل موقع عمل من خالل أسلوب 
وتوزيع  والندوات  املكتب)،  لعمليات  بالنسبة  املحتملة  املخالفات  (أي  احلاالت  دراسة 
اإلجراءات  هذه  وتضمن  املوظفني.  عىل  للقوانني  باالمتثال  اخلاصة  الدراسة  حاالت  كتيبات 
استمرارية التعلم والتطوير، ليس من قبل املوظفني واملسؤولني لد رشكة ميتسوبييش فحسب 
ميتسوبييش  رشكة  أطلقت  األخرية،  اآلونة  ويف   . أيضاً والتابعة  الفرعية  رشكاهتا  قبل  من  بل 
كام  الفساد،  ملنع  جهودنا  تعزيز  هبدف  الفساد»  ملكافحة  ميتسوبييش  رشكة  إرشادات  «كتيب 
أطلقت النظام العاملي اجلديد للتبليغ عن املخالفات ”LUKS“ الذي يسهل عىل موظفي رشكة 
مكافحة  بقانون  يتعلق  فيام  االمتثال  عدم  حاالت  عن  التبيلع  التابعة  ورشكاهتا  ميتسوبييش 

االحتادات االحتكارية وقانون مكافحة الرشاوي.
تزال  وما  للقوانني،  االمتثال  يف  الروح  هذه  عىل  ميتسوبييش  رشكة  ترصفات  مجيع  تقوم 
عامالً أساسياً يف رفع القيمة املوحدة للرشكة، ونحن ال نزال ملتزمني بمواصلة حتسني وتعزيز 

املبادرات الرامية لتطبيق االمتثال للقوانني يف رشكتنا.

االمتثال للقوانني
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رشكة ميتسوبييش

رفع تقارير جلنة االمتثال للقوانني
الرئيس: رئيس قسم االمتثال للقوانني

املكتب اإلداري: قسم الشؤون القانونية/ مكتب إدارة االمتثال للقوانني
رئيس قسم االمتثال للقوانني

الرئيس والرئيس التنفيذي

الرؤساء التنفيذيون للمجموعات 
والرؤساء التنفيذيون االقليميون

النظام الداخيل لإلبالغ عن املخالفاتمسؤول االمتثال للقوانني
صندوق الربيد وخط املساعدة لقسم االمتثال للقواننيمسؤول االمتثال للقوانني يف املجموعات
قسم الرقابة الداخلية صندوق بريد وخط املساعدة لقسم االمتثال للقواننيمسؤول االمتثال للقوانني يف األفرع املحلية
مسؤول االمتثال للقوانني اإلقليمي يف اخلارج

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

املوظفون

صندوق بريد وخط املساعدة للمستشار القانوين اخلارجي وقسم االمتثال للقوانني

رفع تقارير

الرشكات الفرعية والتابعة

رفع تقارير
رفع تقارير واستشارات

رفع تقارير واستشارات

رفع تقارير

التعيني

إدارة

إدارة

إدارةالتعيني

رفع تقارير 
واستشارات

رفع التقارير واالستشارات

رفع تقارير واستشاراترفع تقارير واستشاراتإدارةرفع تقارير واستشارات
(املستهدف: الرشكات املسجلة كرشكات حملية تابعة لرشكة ميتسوبييش)

رفع تقارير (موقع ويب/ هاتف)

صندوق الربيد وخط املساعدة لالمتثال 
للقوانني للمستشار القانوين اخلارجي 

ملجموعة رشكات ميتسوبييش مسؤول االمتثال للقوانني املدير املبارش

املوظفون

25



26

األسلوب األسايس/ اهلدف
•أرباح عالية القيمة

وإبراز  لدينا  الفريدة  القوة  نقاط  عىل  البناء 
املبادرات لتحقيق أرباح عالية القيمة

•الكفاءة/ االنضباط املايل
تقديم الكفاءة عىل الكم عند ختصيص املوارد 

اإلدارية
السعي لتحقيق تقييم ممتاز

أساسياً  منهجاً  باعتبارها  احلصص  عىل  •الرتكيز 
لتوليد قيمة عائدة عىل املسامهني

نمو  مع  يتاميش  بام  بمرونة  احلصص  •زيادة 
تقدمي  برنامج  إىل  املستند  املستدام  اإليرادات 

للحصص
•امتالك املرونة إلعادة رشاء خمزوننا، ولكن فقط 

عند الرضورة

رؤية الرشكة

أسلوب اإلدارة عىل مد السنوات الثالث القادمة

األهداف املالية وعوائد املسامهني 

يف شهر أيار، مايو 2016، أطلقت رشكة ميتسوبييش اسرتاتيجية إدارة جديدة من أجل فرتة الثالث سنوات 
التي تبدأ يف السنة املالية 2016.

وترسم االسرتاتيجية اجلديدة التي أطلق عليها اسم «اسرتاتيجية الرشكة املتوسطة املد لعام 2018» تطوير 
نموذج أعاملنا من االستثامر إىل اإلدارة»، رؤية الرشكة وأسلوب إدراهتا ملدة ثالث سنوات هبدف إضفاء قيمة 
أعامل مستدامة. وتأخذ االسرتاتيجية يف احلسبان عدة عوامل بيئية من املتوقع أن يكون هلا تأثري عىل عمليات 
رشكة ميتسوبييش، بام يف ذلك الركود االقتصادي العاملي، والتقلبات التي تشهدها أسواق السلع، إضافة إىل 
املخاطر اجليوسياسية والركود الطويل األمد يف أسعار املواد والتغريات التي حتدثها االبتكارات التكنولوجية 

مثل الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء (IoT) ( أو ما بات يُعرف باسم «الثورة الصناعية الرابعة»).

األهداف املالية
السعي لتحقيق عائد عىل حقوق املسامهني مكون من خانتني من خالل اجلمع بكفاءة بني حتقيق مزيد من النمو يف «الالموارد» 

وتبديل شكل املوارد

العائد عىل حقوق املسامهني
زيادة احلصص بمرونة بام يتاميش مع نمو اإليرادات املستدام املستند إىل برنامج تقدمي للحصص

2018 اسرتاتيجية الرشكة املتوسطة املد
تطوير نموذج أعاملنا من االستثامر إىل اإلدارة

االستفادة من اإلبداع واالبتكار لد ميتسوبييش إلجياد نامذج أعامل وإضافة 
قيمة للمجتمعات، وبالتايل االرتقاء إىل املستو األعىل من اخلربة اإلدارية

إصالح منصة اإلدارة
إعادة موازنة «املوارد» 

إدارة مرتكزة عىل التدفق النقديو«الالموارد»

مبادرات للنمو
مزيد من التطور بالتحول من مزيد من التطور بالتحول من 

«االستثامر» إىل «اإلدارة»«االستثامر» إىل «اإلدارة»
إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية يف ضوء إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية يف ضوء 

الوترية املتسارعة لـ «دورة حياة الوترية املتسارعة لـ «دورة حياة األعاملاألعامل» ●❸●❹

●❶●❷

*ملزيد من التفاصيل، يرجى قلب الصفحة 

اإلبداع واالبتكار
ابتكار األعامل عىل نحو إستباقي واالستفادة من نقاط 

القوة والكفاءة لدينا

اخلربة اإلدارية
والقدرة  النظر  وبعد  األخالقيات  من  عالٍ  حس  لدهيم  احرتافيني  تطوير 

عىل األداء اجليد

القيمة
توقعات  حيقق  بام  مستدام  بشكل  مضافة  قيمة  توليد 

أصحاب املصلحة

القيمة االقتصادية

توليد ثالثة 
أنواع من القيمة 

يف آن معاً

القيمة املجتمعيةالقيمة البيئية

فرتة اخلطة املتوسطة املدفرتة اخلطة املتوسطة املد

السنة املالية 2015 السنة املالية 2016 السنة املالية 2017 السنة املالية 2018

50 ين

＋α ＋β

جماالت النمو الرئيسية
باألغذية،  اخلاصة  اخلام  املواد 
السلع  تصنيع  احلياة،  علوم 
بالتجزئة،  البيع  االستهالكية، 
الطاقة،  توليد  السيارات، 
وإدارة  العقاري  التطوير 

األصول

مج 
 املد

خل
 الد

صايف

(100 مليون ين)

السنة املالية 2016 السنة املالية 2018 حوايل السنة املالية 
2020

عائد عىل حقوق املسامهني 
مكون من خانتني

املوارد

الالموارد
3,500

2,500
3,000

60 ين 60 ين 60 ين
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❶إعادة التوازن بني «املوارد» و«الالموارد»
ويف  األولية  األصول  يف  االستثامر  مواصلة  املوارد:  يف 
نفس الوقت املحافظة عىل حجم املحافظ االستثامرية، 
وبالتايل االرتقاء بنوعية املحافظ للمستو األفضل

ويف  االستثامرية  املحافظ  صياغة  إعادة  الالموارد:  يف 
يف  االستثامر  خالل  من  حجمها  تركيز  ذاته  الوقت 
األعامل املتسارعة النمو حيث يمكننا إبراز نقاط قوتنا 

وكفاءتنا

❸مزيد من التطور بالتحول من «االستثامر» إىل «اإلدارة»
تشجيع مزيد من التطور الذي حيقق النمو من خالل التحول من «االستثامر» يف األعامل إىل «إدارهتا» وتوليد 

قيمة مستدامة

❷إدارة مرتكزة عىل التدفق النقدي
وجمموعات  الرشكة  جمموعات  جعل 
النقدي  التدفق  إدارة  عىل  تركز  األعامل 
بفائدة  تكون  التي  بالديون  وتتحكم 
األعامل  استقرار  عىل  احلفاظ  أجل  من 
عدم  حالة  ظل  يف  املرونة  عىل  واملحافظة 

اليقني التي يعيشها االقتصاد. 

❹إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية يف ضوء الوترية املتسارعة لـ «دورة حياة األعامل»
تشجيع إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية وفق مستو املشاركة الوظيفية يف كل من األعامل وذلك من خالل 

أخذ دورات حياة األعامل والعوامل املؤثرة يف احلسبان 

إدارة االستثامرات والعوائد عىل حقوق إدارة االستثامرات والعوائد عىل حقوق 
املسامهني ضمن التدفق النقدي الكيل لدينااملسامهني ضمن التدفق النقدي الكيل لدينا

منهج إدارة عىل مد ثالث سنوات 

فرتة اخلطة املتوسطة املد (ثالث سنوات بشكل إمجايل)فرتة اخلطة املتوسطة املد (ثالث سنوات بشكل إمجايل)

إصالح منصة اإلدارة

مبادرات لتحقيق النمو

رية*
ستثام

ظ اال
حاف

م امل
حج

*حجم املحفظة االستثامرية = األصول الثابتة + االستثامرات + التمويل + الشهرة

املوارد الالموارد
(إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية يف ضوء الوترية املتسارعة لـ «دورة حياة األعامل»)

املحافظة عىل التوازن
الرتكيز عىل الفحم املعدين 
والنحاس والغاز الطبيعي

تركيز املوارد اإلدارية 
التي  األعامل  عىل 
نقاط  إبراز  يمكننا 
قوتنا وكفاءتنا فيها 

التدفق النقدي الكيل
التدفق النقدي 

الناتج عن 
العمليات

التدفق النقدي 
الناتج عن بيع 

األصول 

التدفق النقدي 
الناتج عن 
االستثامرات

العوائد عىل 
حقوق املسامهني

عامل
ة األ

قيم

الوقت

االنخراط بشكل أكرب يف أعامل نستطيع حتقيق ميزة تنافسية فيها
رفع قيمة األعامل من خالل االنخراط يف إدارهتا

يف اإلدارة وتوليد قيمة أكربإظهار نقاط القوة بشكل استباقي/ الكفاءة 

اإلدارةاإلدارة

االستثامر
التداول

تطويرنموذج أعاملنا بالتحول من «االستثامر» إىل 
«اإلدارة»

االنخراط بشكل أكرب يف إدارة األعامل وتوليد قيمة أكرب
التعرف بشكل أفضل عىل املخاطر املرتبطة بكل نوع من 

األعامل واالستفادة من االبتكار واإلبداع لتعزيز نمو موظفينا

جتديد حيوية األعامل جتديد حيوية األعامل 
وتوليد قيمة للرشكةوتوليد قيمة للرشكة

إدخال التقنيات احلديثة إدخال التقنيات احلديثة 
(مثل الذكاء االصطناعي (مثل الذكاء االصطناعي 
وإنرتنت األشياء) إلعادة وإنرتنت األشياء) إلعادة 
النمو إىل األعامل القائمةالنمو إىل األعامل القائمة

توليد قيمة جديدة من توليد قيمة جديدة من 
خالل دمج نقاط القوة خالل دمج نقاط القوة 
التي لدينها بنقاط القوة التي لدينها بنقاط القوة 
التي لد الرشكاءالتي لد الرشكاء

الريادة، االبتكار، الريادة، االبتكار، 
وإصالح الصناعاتوإصالح الصناعات

حمركات النموحمركات النمو

يف  زالت  ما  التي  اجلديدة  األعامل 
التي  احلضانة  أو  التاسيس  طور 
قوتنا  نقاط  من  االستفادة  يمكننا 

احلالية فيها

خالل  من  فيها  نمواً  نحقق  التي  األعامل 
لعب دور يف إدارهتا

من  يمكن  متينة  أساسات  لدهيا  التي  األعامل 
خالهلا توليد مستو معني من اإليرادات الثابتة 
من خالل إظهار نقاط قوتنا فيها بشكل استباقي

احلضانة

النمو

االستقرار

معدل 
الفعالية

بلوغ 
الذروة

دارة
 لإل

ارد
 مو

ص
ختصي

مرحلة التأسيس 
مرحلة االستقرارمرحلة النمو(مرحلة نثر البذور)

دورة حياة األعامل
مرحلة النضج

روة
 الذ

لوع
ب

نمو
ال

قرار
الست

ا
الية

الفع
دل 

مع

ضانة
احل

يفية
لوظ

كة ا
شار

امل

・ االستمرار يف األعامل ما دامت تنمو عىل نحو 
أكثر فاعلية

・ إعطاء القدر ذاته من األولوية للمهام التي هتدف 
إىل االنسحاب من األعامل التي بلغت الذروة 

- السعي لبناء أعامل أساسية/ أعامل هادفة للنمو - السعي لبناء أعامل أساسية/ أعامل هادفة للنمو 
- االستفادة من كفاءتنا من خالل مشاركة اإلدارة- االستفادة من كفاءتنا من خالل مشاركة اإلدارة

- إجراء إصالح لألعامل  بشكل استباقي- إجراء إصالح لألعامل  بشكل استباقي
- تغيري نموذج األعامل من خالل اجلمع بني أساس األعامل والتقنيات - تغيري نموذج األعامل من خالل اجلمع بني أساس األعامل والتقنيات 

احلديثة احلديثة 

مصفوفة إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية
・إدراك أن األعامل يف تقلب دائم نظراً للتغيريات البيئية

الوظيفية لكل من أعاملنا・ إعادة تشكيل املحافظ االستثامرية وفق مستو املشاركة 

ملعرفة  تقييم  ملعرفة إجراء  تقييم  إجراء 
بنبغي  كان  إذا  بنبغي فيام  كان  إذا  فيام 
أعامل  يف  أعامل االستمرار  يف  االستمرار 
عىل  بناء  عىل معينة  بناء  معينة 
يف  الوظيفية  يف املشاركة  الوظيفية  املشاركة 
األعامل ودورة حياهتااألعامل ودورة حياهتا

وضع هدف لتحقيق 
موحد  دخل  صايف 
ال يقل عن 10 مليار 
من  قطاع  كل  يف  ين 

قطاع األعامل

إعطاء القدر ذاته من األولوية 
للمهام التي هتدف إىل تطوير 

أعامل جديدة متاماً

الية
ع

سطة
متو
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كني كوبايايش
رئيس جملس اإلدارة

إيئيتيش تانايب* كازويوكي ماسو*تاكيهيكو كاكيوتيش* ياسوهيتو هريوتا*كازويوكي موري*

هيدياكي أوميا**هيدهيريو كونّو**
رئيس جملس اإلدارة، رشكة ميتسوبييش 

للصناعات الثقيلة املحدودة

أكيهيكو نيشياما**
بروفيسور مساعد، 
جامعة هيتوتسوبايش

توشيكو أوكا** ريوزو كاتو**

أعضاء جملس اإلدارة

مراجع 

ياسوكو تاكاياما* تادايش كونيهريو*
حمامٍ لدT. Kunihiro & Co ، وكيل 

دعاو

* تشري إىل املدراء املمثلني عن جملس إدارة الرشكة.
**  تشري إىل مدير خارجي عىل النحو املنصوص عليه 

يف املادة 2-15 من قانون الرشكات.

النحو  عىل  خارجيني  مراجعني  إىل  *  تشري 
قانون  من   16-2 املادة  يف  عليه  املنصوص 

الرشكات

(كام يف 1 متوز، يوليو 2016)

هيدييوكي نابيشيام
مراجع أول

إيكوؤو نيشيكاوا*هريويش كيزاكي
بروفيسور، جامعة كيو، كلية األعامل 

والتجارة

اإلدارة
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يوئيتيش هريوموتو
مساعد الرئيس التشغييل 

لرئيس الرشكةنائب تنفيذي أول 

إيئتيش تانايب*
االسرتاتيجية العامة/ العاملية & 

التنسيق، البحث العاملي، التعاون 
االقتصادي الدويل، إدارة اخلدمات 

اللوجستية
(ويف نفس الوقت)

الرئيس التنفيذي آلسيا & أوقيانوسيا

التنفيذينينواب الرئيس 

توشيميتسو أورايب
الرئيس التنفيذي ملجموعة 

خدمات األعامل

هاروكي هايايش
الرئيس التنفيذي اإلقليمي، أوروبا  

& أفريقيا
(ويف ونفس الوقت)

العضو املنتدب لرشكة 
 Mitsubishi Corporation

 International(Europe) Plc.

كانجي نيشيورا
الرئيس التنفيذي ملجموعة 

املعادن

شينيا يوشيدا
الرئيس التنفيذي ملجموعة التمويل 

الصناعي، اخلدمات اللوجستية 
& التطوير

تاكييش هاغيوارا
الرئيس التنفيذي ملجموعة 

الكيامويات

كازويوكي ماسو*
الرئيس املايل

يوتاكا كيويا
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
احتياجات احلياة اليومية

هيديموتو ميزوهارا
الرئيس التنفيذ اإلقليمي، أمريكا 

الشاملية
(ويف نفس الوقت)

رئيس رشكة ميتسوبييش 
(يف األمريكيتني)

شونئيتيش ماتسوي
الرئيس التنفيذي اإلقليمي 

لرشق آسيا
(ويف نفس الوقت)

 Mitsubishi رئيس
 Corporation China

Co., Ltd.

كازويوكي موري*
االسرتاتيجية اإلقليمية (اليابان)

(ويف نفس الوقت)
املدير العام لفرع كانساي

اإلداريني التنفيذينيالرئيس وكبري 

هاجيمي هريانوتاكيهيكو كاكيوتيش*
الرئيس التنفيذي ملجموعة 

أعامل الطاقة 

ياسوهيتو هريوتا*
اتصاالت الرشكة، إدارة الرشكة، 

 CSR املسؤوليات االجتامعية
والشؤون البيئية، الشؤون القانونية، 

املوارد البرشية
(ويف نفس الوقت)

رئيس االمتثال للقوانني

كازويش أوكاوا
الرئيس التنفيذي ملجموعة  

اآلالت

هريويش ساكوما
الرئيس التنفيذي ملجموعة األعامل 

البيئية العاملية والبنية التحتية

كينجي ياسونو
الرئيس التشغييل لقطاع السفن والفضاء

ماساجي سانتو
الرئيس التنفيذي اإلقليمي ألمريكا 

الالتينية
ميتسويوكي تاكادا

املدير العام، قسم االسرتاتيجية العاملية 
& التنسيق

كينئيتيش كوياناغي
املدير العام لفرع ناغويا
يوئيتيش شيموياما

نائب الرئيس التنفيذي اإلقليمي لرشق 
آسيا

(ويف نفس الوقت)
 Mitsubishi Corporation رئيس

(Hong Kong) Ltd.

كيسوكيه هوشينو
 Mitsubishi الرئيس التنفيذي لـ

Corporation RtM Japan Ltd.
كوئيتيش وادا

نائب الرئيس التشغييل لقطاع أعامل الغاز 
الطبيعي

تسوتومو تاكانوسيه
نائب املدير العام لفرع كانساي

كاتسوهريو إيتو
املدير العام لقسم االسرتاتيجية والتخطيط 

املؤسيس
ميتسوماسا إيتشو

املدير العام لقسم إدارة املخاطر
تاكاجريو إيشيكاوا

الرئيس التشغييل 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 ووهان
نوبورو تسوجي

الرئيس التشغييل لقطاع أعامل املركبات 
ذات املحركات

نوريكازو تاناكا
نائب الرئيس التشغييل لقطاع استثامر 

املوارد املعدنية
فومينوري هاسيغاوا

الرئيس التشغييل لقطاع أعامل النفط

تيتسوجي ناكاغاوا
الرئيس التشغييل لقطاع أعامل البنى التحتية

هيدينوري تاكاؤكا
العضو املنتدب، مكتب الرئيس التنفيذي 

الطاقة أعامل  – جمموعة 

نوريوكي تسوبونوما
العضو املنتدب & الرئيس التنفيذي، 
Mitsubishi Australia Limited

(ويف نفس الوقت)
 Mitsubishi New ،العضو املنتدب

Zealand Limited
(ويف نفس الوقت)

نائب الرئيس التنفيذي، آسيا & أوقيانوسيا 
(أوقيانوسيا)

ياسويش أوكاهيسا
الرئيس التشغييل لقطاع التمويل الصناعي

تسونيهيكو ياناغيهارا
نائب تنفيذي للرئيس األعىل، رشكة 

ميتسوبييش (األمريكيتان) [موقع العمل: 
[Silicon Valley
(ويف نفس الوقت)

رشكة ميتسوبييش (األمريكيتان)، نائب 
أول للرئيس األعىل، جمموعة اآلالت

ماساتسوغو كوراهايش
الرئيس اإلقليمي، أندونيسا

(ويف نفس الوقت)
 PT. Mitsubishi ،الرئيس األعىل

Corporation Indonesia
(ويف نفس الوقت)

 PT. ،املدير العام، فرع سورابايا
 Mitsubishi Corporation

Indonesia

نودوكا ياماساكي
الرئيس التشغييل لقطاع احتياجات احلياة 

اليومية

كوتارو تسوكاموتو
Metal One Corporation

كاتسويا ناكانييش
الرئيس التنفيذي اإلقليمي، الرشق 

األوسط & أسيا الوسطى
جون نيشيزاوا

نائب الرئيس التشغييل، قطاع أعامل الغاز 
الطبيعي

تاتسوؤ تاكيؤتيش
رشكة ميتسوبييش للسيارات
أوسامو تاكيؤتيش

الرئيس التشغييل لقطاع السلع الكياموية، 
B قطاع

كازونوري نيشيؤ
الرئيس التشغييل لقطاع البيع بالتجزئة

أكريا موراكويش
 Mitsubishi Company رئيس

(Thailand), Ltd.
(ويف نفس الوقت)

 Thai-MC Company, رئيس
Limited

(ويف نفس الوقت)
 Mitsubishi ،املدير العام، مكتب هادياي

Company (Thailand), Ltd.
(ويف نفس الوقت)

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

(ويف نفس الوقت)
املدير العام، مكتب تنسيق فيينتيان

ماساكازو ساكاكيدا
الرئيس واملدير العام

 Mitsubishi Corporation India
Private Ltd.

(ويف نفس الوقت)
نائب الرئيس التنفيذي اإلقليمي آلسيا & 

أوقيانوسيا (جنوب آسيا)
* عضو يف جملس اإلدارة

كبار نواب الرئيس

األعضاء التنفيذيني



الدخل والعوائد [وفق املعايري الدولية 
[IFRS إلعداد التقارير املالية

6,925.6¥6,925.6¥7,669.5¥7,635.2¥العوائد

1,186.01,209.91,098.91,098.9إمجايل الربح

الدخل الصايف (اخلسارة الصافية) املنسوب إىل 
▲361.4400.6149.4149.4مالكي الرشكة األم

الدخل الصايف (اخلسارة الصافية) املنسوب إىل 
▲218.80245.8393.6893.68مالكي الرشكة األم باألسهم (خمفف) (بالني)

▲ROE7.57.52.92.9 (العائد عىل حقوق املسامهني) (%)

▲ROA2.32.50.90.9 (العائد عىل األصول) (%)

[IFRS وفق] الوضع املايل
15,901.116,774.414,916.314,916.3إمجايل األصول

5,067.75,570.54,592.54,592.5حقوق املساهيمن املنسوب إىل مالكي الرشكة األم

حقوق املسامهني باألسهم املنسوبة إىل مالكي الرشكة 
3,074.033,437.752,898.232,898.23األم (بالني)

0.90.80.90.9النسبة الصافية للدين عىل حقوق املسامهني (متعددة)

التدفق النقدي
381.6798.3700.1700.1التدفق النقدي التشغييل

▲503.9503.9▲154.9▲300.5التدفق النقدي االستثامري

81.1643.4196.2196.2التدفق النقدي احلر

(GAAP) احتسبت نسبة األرباح املوزعة عىل املسامهني يف السنة املالية املنتهية يف 31 آذار، مارس 2014 عىل أساس الدخل الصايف املنسوب إىل  رشكة ميتسوبييش، وذلك وفق مبادئ املحاسبة املقبولة عموماً يف أمريكا  *

احلصص
68705050احلصة لكل سهم (للسنة، ين)

−2528نسبة االستحقاق (%)

مارس 2014مارس 2014 مارس 2015مارس 2015 مارس 2016مارس 2016

[IFRS] (2016 السنة املالية املنتهية يف 31 آذار، مارس)  خالصة معلومات اجلزء

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

جمموعة األعامل البيئية العاملية 
والبنية التحتية

جمموعة التمويل الصناعي 
جمموعة احتياجات احلياة اليوميةجمموعة احتياجات احلياة اليوميةجمموعة الكيميائياتجمموعة الكيميائياتجمموعة اآلالتجمموعة اآلالتجمموعة املعادنجمموعة أعامل الطاقةواخلدمات اللوجستية والتطوير

2,562.8 مليار ين1,302.1 مليار ين777.6 مليار ين700.9 مليار ين1,368.5 مليار ين154.2 مليار ين57.0 مليار ينالعوائد
505.0 مليار ين112.6 مليار ين198.0 مليار ين139.1 مليار ين35.4 مليار ين61.8 مليار ين36.1 مليار ينإمجايل الربح

الدخل الناتج عن تطبيق قانون 
20.2 مليار ين15.4 مليار ين25.1 مليار ين▲278.9 مليار ين▲4.0 مليار ين17.5 مليار ين29.5 مليار يناالمتالك اجلزئي

الدخل الصايف (اخلسارة 
73.5 مليار ين30.5 مليار ين62.2 مليار ين▲360.7 مليار ين▲9.8 مليار ين40.3 مليار ين32.5 مليار ينالصافية)

3,169.3 مليار ين870.5 مليار ين1,726.9 مليار ين3,557.9 مليار ين2,036.2 مليار ين870.3 مليار ين1,006.8 مليار ينإمجايل األصول
1,5681,6201,63911,6209,7167,15231,105عدد العاملني

رشكة ميتسوبييش والرشكات التابعة هلا

مليار ين مالمح املوقف املايل
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*الدخل الصايف (اخلسارة الصافية) يدل عىل الدخل الصايف (اخلسارة الصافية) املنسوب إىل مالكي الرشكة األم.
*حقوق املسامهني تدل عىل حقوق املسامهني املنسوبة إىل مالكي الرشكة األم.

.(GAAP)  احتسبت نسبة األرباح املوزعة عىل املسامهني يف السنة املالية املنتهية يف 31 آذار، مارس 2014 عىل أساس الدخل الصايف املنسوب إىل  رشكة ميتسوبييش، وذلك وفق مبادئ املحاسبة املقبولة عموماً يف أمريكا*

العوائد

(مليار ين)(مليار ين)
 العائد عىل حقوق املسامهني  الدخل الصايف (اخلسارة الصافية)

(ين)(مليار ين)

(مليار ين)(مليار ين) (حصص األرباح: ين)

التدفق النقدياحلصة لكل سهم ونسبة االستحقاقإمجايل األصول وحقوق املسامهني

الدخل الصايف (اخلسارة الصافية)، إمجايل الربح
والعائد عىل حقوق املسامهني

الدخل الصايف (اخلسارة الصافية) 
للسهم (خمفف)

 التدفق النقدي احلر التدفق النقدي االستثامري نسبة االستحقاق حقوق املسامهني التدفق النقدي التشغييل احلصة لكل سهم إمجايل األصول
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جمموعة خدمات األعامل

(كام يف 31 آذار، مارس 2016) أهم الرشكات الفرعية والتابعة لنا
الفرعية> <الرشكات 

MC Data Plus, Inc. (Japan)74.40اخلدمات السحابية، خدمة حتليل البيانات الضخمة، إلخ
iVision Shanghai Co., Ltd. (China)51.00االستشارات املتعلقة بتقنية املعلومات، تطوير وصيانة وتشغيل أنظمة حلول األعامل، إلخ

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan)49.00

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

SIGMAXYZ Inc. (Japan)33.30خدمات االستشارات اخلاصة باألعامل
Infosec Corporation (Japan)40.00مقدم خدمات عامة يف جمال أمن املعلومات

الفرعية> <الرشكات 
Diamond Generating Corporation (U.S.A.)100.00منتج الطاقة املستقل

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.)100.00أعامل نقل القدرة
Diamond Generating Europe Limited (U.K.)100.00منتج الطاقة املستقل

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong)100.00منتج الطاقة املستقل
DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands)100.00منتج الطاقة املستقل

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands)100.00منتج الطاقة املستقل
Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Japan)100.00منتج الطاقة املستقل

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan)100.00االسترياد والتصدير والتجارة الداخلية ملعدات املحطة
Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan)100.00خدمات ما بعد البيع بالنسبة ملحطات توليد القدرة يف اليابان

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan)84.00بيع الطاقة بالتجزئة
TRILITY GROUP PTY LTD  (Australia)60.00أعامل املياه

MCKG Port Holding Corporation (Japan)60.00إدارة االستثامر يف أعامل املوانئ

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
Chiyoda Corporation (Japan)33.73أعامل هندسة املنشآت

Swing Corporation (Japan)33.33أعامل املياه
ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. 

 (Mexico)50.00منتج الطاقة املستقل
Lithium Energy Japan (Japan)41.94تصنيع ومبيع بطاريات ليثيوم أيون

الفرعية> <الرشكات 
Alternative Investment Capital Ltd. (Japan)51.00(إدارة االستثامرات وغريها) أعامل إدارة األصول

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.)100.00االستثامر يف العقارات
Diamond Realty Management Inc. (Japan)100.00(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan)66.00(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول
MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.)100.00(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.)100.00أعامل خدمات إدارة وتأجري الطائرات
MC Aviation Partners Inc. (Japan)100.00أعامل خدمات إدارة وتأجري الطائرات
MC Engine Leasing Limited (U.K.)80.00أعامل تأجري حمركات الطائرات

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.)100.00(توظيف) أعامل إدارة األصول
MCAP Europe Ltd. (Ireland)100.00أعامل خدمات إدارة وتأجري الطائرات

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd.
 (Japan)100.00(توظيف وغريها) أعامل إدارة األصول

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan)100.00األعامل اللوجستية الكاملة، النقل الدويل املتعدد الوسائط، والتخزين
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.

 (Japan)100.00تطوير وتشغيل امللكيات التجارية
Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan)51.00(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول

MCUBS MidCity Inc. (Japan)33.15(إدارة االستثامر) أعامل إدارة األصول
MCUBS Japan Advisors Inc. (Japan)51.00(إدارة االستثامر) أعامل إدارة األصول

New Century Insurance Co., Ltd. 
 (Bermuda, British Overseas Territory)100.00أعامل التأمني

Seto Futo Co., Ltd. (Japan)64.30أعامل موانئ شحن البضائع غري املغلّفة، أعامل املخازن
TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.)82.44تقديم املشورة واالستشارات حول االستثامرات

MC Asset Management Europe Limited (U.K.)100.00(إدارة االستثامرات/توظيف) أعامل إدارة األصول
Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan)100.00أعامل إدارة متويل البنية التحتية

DBI Management Inc. (Japan)100.00أعامل إدارة متويل البنية التحتية
Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore)100.00اخلدمات اللوجستية لناقالت البضائع غري املغلّفة

MC Asset Management Asia Limited 
 (Hong Kong)100.00(توظيف وغريها) أعامل إدارة األصول

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Myanmar)45.50مشغل عمليات املطار
األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة

جمموعة األعامل البيئية العاملية والبنية التحتية

جمموعة التمويل الصناعي واخلدمات اللوجستية والتطوير

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
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الفرعية> <الرشكات 
Metal One Corporation (Japan)60.00أعامل ملنتجات الفوالذ

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. 
 (Singapore)100.00رشكة تابعة متكاملة لتجارة موارد املعادن

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan)100.00هة لليابان رشكة جتارية للموارد املعدنية املوجّ
Triland Metals Ltd. (U.K.)100.00(LME) سمسار السلعة يف بورصة لندن للمعادن

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia)100.00استثامر وانتاج ومبيع الفحم واملوارد املعدنية األخر
M.C. Inversiones Limitada (Chile)100.00رشكة عمليات موارد معدنية يف أمريكا الالتينية

MC Resource Development Ltd. (U.K.)100.00(تشييل) أمريكا اجلنوبية ،Anglo American Sur االستثامر يف
JECO Corporation (Japan)70.00الرشكة االستثامرية يف مناجم نحاس إسكونديدا يف تشييل

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands)100.00الرشكة االستثامرية يف منجم النحاس لوس بيالمربيس يف تشييل

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
Iron Ore Company of Canada (Canada)26.18استخراج ومعاجلة وبيع خامات احلديد

JECO 2 Ltd. (U.K.)50.00الرشكة االستثامرية يف مناجم نحاس إسكونديدا يف تشييل

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan)100.00رشكة التنقيب عن وتطوير النقط والغاز

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
Astomos Energy Corporation (Japan)49.00استرياد واملتاجرة يف الغاز النفطي املسال، توزيعه املحيل ومبيعاته

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei)25.00إنتاج وبيع الغاز الطبيعي املسال يف بروناي
Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore)39.40(إندونيسيا) P.T. Medco Energi Internasional الرشكة القابضة لرشكة

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia)50.00
تطوير ومبيع املوارد (الغاز الطبيعي املسال، الغاز النفطي املسال، النفط املكثف والنفط 

اخلام) يف أسرتاليا

الفرعية> <الرشكات 
Mitsubishi Corporation Technos (Japan)100.00بيع املخارط واآلالت الصناعية

MSK Farm Machinery Corporation (Japan)100.00بيع اآلالت والتجهيزات الزراعية وخدماهتا
Nikken Corporation (Japan)100.00تأجري وبيع مكائن ومعدات البناء

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.)100.00بيع املخارط واآلالت الصناعية وخدماهتا
MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thailand)100.00مبيع صادرات املصاعد

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore)100.00امتالك واستئجار السفن
P.T. Dipo Star Finance (Indonesia)95.00متويل السيارات

جمموعة املعادن

جمموعة اآلالت

MC Aviation Corporation (Japan)100.00أعامل املبيعات والتسويق من أجل املنتجات التجارية اخلاصة بالطائرات

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
AJIL Financial Services Company 

 (Saudi Arabia)20.00أعامل تأجري عامة
Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) 

 (Turkey)35.80أعامل تأجري عربات
Marunouchi Capital Inc. (Japan)85.10(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation  
 (Japan)50.00تأجريومبيعات بالتقسيط لكل من املركبات اخلاصة املسافرين واملركبات التجارية

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.
 (Japan)20.00من التمويل تأجري، مبيعات بالتقسيط، أنواع أخر

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan)40.28مالك ومشغل لناقالت البضائع غري املغلّفة والبضائع املغلّفة
TES Holdings Limited (U.K.)35.00صيانة حمركات الطائرات وأعامل مبيع مكونات حمركاهتا

AGP Corporation (Japan)26.81
توريد الطاقة لألقسام األرضية يف املطارات، وصيانة مرافق املطارات، تصنيع وبيع وجبات 

الطعام
MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. 

 (South Korea)50.00(استشارات لالستثامرات) أعامل إدارة األصول
One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.)40.00(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan)39.60(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول
AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore)50.00(إدارة االستثامرات) أعامل إدارة األصول

الفرعية> <الرشكات 
Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan)65.70تنقيب، تطوير وإنتاج النفط يف أنغوال

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada)67.50يف كندا (Shale Gas) استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الصخري
Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada)100.00يف كندا (Shale Gas) الرشكة االستثامرية ألعامل الغاز الصخري

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia)100.00
الرشكة املسامهة من أجل التطوير السابق إلنتاج النفط ”upstream“، مرحلة النقل 

”midstream“ (مرشوع ماليزيا Ⅲ) مرشوع إسالة الغاز (GTL) يف ماليزيا

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands)80.00Ⅲ الرشكة املسامهة القابضة من أجل مرشوع ماليزيا
Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands)100.00التنقيب عن وتطوير اهلايدروكربون يف بابوا غينيا اجلديدة

Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Japan)100.00
وكيل أعامل الغاز الطبيعي املسال ومقدم معلومات حول الغاز الطبيعي وغريها من البيانات 

املتعلقة هبذا املجال
Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands)100.00يف روسيا Sakhalin Ⅱ الرشكة القابضة ملرشوع

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada)100.00تطوير مرشوع الغاز الطبيعي املسال يف غرب كندا
Diamond Resources (Canning) PT (Australia)100.00التنقيب عن وتطوير النقط والغاز الطبيعي يف أسرتاليا

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia)100.00التنقيب عن وتطوير النقط والغاز الطبيعي يف أسرتاليا
MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.)100.00استكشاف، تنمية وإنتاج النفط والغاز الطبيعي

MI Berau B.V. (The Netherlands)56.00يف روسيا Tangguh الرشكة املسامهة القابضة ملرشوع
Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan)100.00تسويق وبيع املنتجات النفطية

جمموعة أعامل الطاقة
األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
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KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan)100.00تسويق املواد اخلام الصناعية والبالستيك
Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan)60.59تصنيع احلاويات البالستيكية لألغذية

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan)100.00تصنيع األفالم واملواد الكيميائية
Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan)100.00تسويق املذيبات والطالء والسيليكون
Mitsubishi International PolymerTrade

 Corporation (U.S.A.)100.00مبيع املواد الكيميائية اخلاصة والراتنجات الصناعية
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited.

 (Japan)100.00رشكة قابضة وأصول يف جمال صناعة املواد الكيميائية الغذائية
Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan)100.00إنتاج املحليات واألطعمة الطبية والتوابل واملكونات الوظيفية

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japan)100.00إنتاج خالصة اخلمرية واملكونات الوظيفية
MC Food Specialties Inc. (Japan)100.00إنتاج التوابل واملواد الكيميائية الغذائية وغريها

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
 (U.S.A.)100.00(حمليات، مكونات وظيفية وغريها) مبيع املواد الكيميائية الغذائية

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan)100.00إنتاج املنتجات الكياموية

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico)49.00إنتاج امللح

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela)25.00إنتاج امليثانول
NIHON TRINIDAD METHANOL (Japan)50.00االستثامرات واألعامل املتعلقة بامليثانول

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru)21.00استخراج خام الفوسفوريك/ تصنيع الطوب
UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan)49.00(املاء األوكسجيني) تصنيع فوق أكسيد اهليدروجني

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece)35.00تصنيع مواد خام للبطاريات
DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico)35.00تصنيع املركبات البالستيكية والعوامل امللونة

Rimtec Corporation (U.S.A.)49.00تصنيع مكونات بويل كلوريد الفينيل
Amfine Chemical Corporation (U.S.A.)40.00تصنيع املثبتات واملواد املضافة للمواد البالستيكية
Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China)29.78مصنّع متعاقد للكيامئيات الزراعية الوسيطة واملكونات النشطة

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India)20.00مصنّع متعاقد للكيامئيات الزراعية الوسيطة واملكونات النشطة
IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India)49.00تسويق الكيامويات الزراعية

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
 (U.K.)20.00مصنّع متعاقد للمستحرضات الصيدالنية البيولوجية

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
 (U.S.A.)20.00مصنّع متعاقد للمستحرضات الصيدالنية البيولوجية

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain)30.00إنتاج الطرطرات
SPDC Ltd. (Japan)33.34االستثامر واألعامل املتعلقة بالنفط والبرتوكيامويات

Meiwa Corporation (Japan)33.05الرشكة التجارية

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia)90.00خدمات تقنية املعلومات
Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. 

 (Malaysia)52.00توزيع السيارات
The Colt Car Company Ltd. (U.K.)100.00توزيع السيارات

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.)100.00متويل السيارات
MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland)100.00توزيع السيارات

MCE Bank GmbH (Germany)100.00متويل السيارات
MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands)100.00األعامل املرتبطة بالسيارات

MC Factoring Rus LLC. (Russia)100.00متويل السيارات
Zao MC Bank Rus (Russia)100.00متويل السيارات

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand)88.73توزيع السيارات
Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand)93.50متويل السيارات

Isuzu UTE Australia Pty Ltd. (Australia)100.00توزيع السيارات

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors

 (Indonesia)40.00توزيع السيارات
P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 

 (Indonesia)40.00تصنيع السيارات
P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and  

 Manufacturing (Indonesia)32.28تصنيع وتوزيع حمركات السيارات والصفائح املعدنية
P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia)31.00جتميع السيارات

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd.  (Vietnam)41.20جتميع وتوزيع السيارات
MMC Ukraine LLC. (Ukraine)60.00توزيع السيارات

MMC Rus LLC. (Russia)49.00توزيع السيارات
MMC Chile S.A. (Chile)40.00توزيع السيارات

MC Autos del Peru S.A. (Peru)41.00توزيع السيارات
Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand)27.50تصنيع السيارات

Isuzu Motors International Operations (Thailand)
 Co., Ltd. (Thailand)30.00مبيعات وتصدير السيارات

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India)38.00تصنيع وتوزيع السيارات

الفرعية> <الرشكات 
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan)100.00تسويق األسمدة الكيميائية

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan)72.83تصنيع األسمدة الكيميائية
Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan)100.00تسويق املواد اخلام الصناعية والبالستيك

جمموعة الكيميائيات
األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
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Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China)20.00مبيع املستحرضات الصيدالنية والطبية
Himaraya Co., Ltd. (Japan)20.02البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japan)38.98تصنيع وبيع اللحوم واألغذية املعاجلة
Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan)26.35إنتاج وبيع السمسم وزيت السمسم

Kanro Co., Ltd. (Japan)30.59تصنيع وبيع احللويات
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan)48.41أعامل النقل إىل املوانئ والتخزين

Lawson, Inc. (Japan)33.50LAWSON سلسلة متاجر املستلزمات العامة
Life Corporation (Japan)23.51سلسلة حمالت سوبر ماركت

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)30.00معاجلة النشاء
MCC Development Corporation (U.S.A.)30.00الرشكة القابضة لرشكات اخلرسانة املختلطة اجلاهزة
Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.)28.71إنتاج وتسويق األسمنت

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China)20.00مبيع املستحرضات الصيدالنية والطبية
Olam International Limited (Singapore)20.00زراعة وتوريد ومعاجلة ومبيع املنتجات الزراعية

Mitsubishi Corporation Financial & Management
 Services (Japan) Ltd. (Japan)100.00

املحاسبة، اخلدمات املالية وخدمات رصف العمالت األجنبية، املراقبة االئتامنية 
واالستشارات اإلدارية 

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd (Singapore)100.00اخلدمات املالية وخدمات اخلزينة
Mitsubishi Corporation Finance PLC (U.K.)100.00اخلدمات املالية وخدمات اخلزينة

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia)100.00اخلدمات املالية وخدمات اخلزينة
Human Link Corporation (Japan)100.00 استشارات متعلقة بالعمليات وخدمات تأمني املوارد البرشية من مصادر خارجية

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. (Japan)100.00 وكيل  تأمني ضد األرضار العامة والتأمني عىل احلياة، واستشارات متعلقة بإدارة املخاطر

MC Communications Inc. (Japan)100.00
خدمات وكالة اإلعالن، إنتاج الفيديو، إنتاج مواقع ويب، إنتاج أنواع خمتلفة من الكتيبات/ 

أدلة املستخدم، إدارة الفعاليات
MC Facilities Co., Ltd. (Japan)100.00خدمات إدارة املرافق؛ خدمات الدعم اخلاصة بعمليات املكاتب

TechnoAssociates, Inc. (Japan)51.00خدمات االستشارة والتسويق

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan)67.00
معاجلة املعلومات، إدخال البيانات، عمليات النرش املكتبي (DTP) وخدمات استضافة 

اخلوادم
Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapore)100.00حلول شاملة للموارد البرشية

قسم موظفي الفرع الرئييس 

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

جمموعة التمويل 
الصناعي واخلدمات 
جمموعة احتياجات جمموعة الكيميائياتجمموعة اآلالتجمموعة املعادنجمموعة أعامل الطاقةاللوجستية والتطوير

املجموع الرشكات اإلقليمية التابعةدائرة شؤون الرشكةجمموعة خدمات األعاملاحلياة اليومية
 عدد الرشكات التابعة 

املوحدة والرشكات املنضوية 
بطريقة نسبة امللكية

1842239719215175255713451,242

الفرعية> <الرشكات 
Agrex do Brasil S.A. (Brazil)81.54رشاء وبيع احلبوب

Agrex, Inc. (U.S.A.)100.00توريد وتوزيع احلبوب وبذور الزيوت
Art Coffee Co., Ltd. (Japan)100.00توريد وتوزيع احلبوب وبذور الزيوت

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia)100.00استخراج وتنقية وبيع رمل السيليكا
Cermaq Group AS (Norway)100.00 تربية ومعاجلة ومبيع السلمون

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan)100.00إنتاج وبيع منتجات السكر باجلملة
Foodlink Corporation (Japan)99.42بيع اللحوم ومنتجاهتا

Indiana Packers Corporation (U.S.A.)80.00معاجلة وبيع منتجات حلوم اخلنزير
Japan Farm, Ltd. (Japan)70.00تربية الدواجن/ اخلنزير، معاجلة الدجاج

MC Healthcare, Inc. (Japan)80.00حلول إلدارة املشايف، والطبابة وتوزيع املعدات الطبية
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan)100.00تصميم وتصنيع وبيع منتجات األلبسة

Mitsubishi Shoji Construction Materials 
 Corporation (Japan)100.00تسويق مواد البناء

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan)92.15مبيع وتسويق منتجات/ أنظمة التغليف واملنتجات الورقية
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan)62.00 مبيع باجلملة ألغذية معاجلة، أغذية جممدة وأغذية مربدة، إلخ

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan)59.81إنتاج نشاء الذرة ومشتقاهتا املعاجلة األخر
Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan)74.78تأجري وبيع معدات التمريض ومنتجاته

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan)64.46مطاحن الدقيق
Nosan Corporation (Japan)100.00تصنيع وتسويق أعالف املوايش واحليوانات

Princes Limited (U.K.)100.00إنتاج املنتجات الغذائية واملرشوبات غري الكحولية
Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia)100.00تسويق احلبوب وإنتاج علف احليوان وتسويقها

Southern Cross Seafood S.A. (Chile)99.80 تربية ومعاجلة ومبيع السلمون
TH Foods, Inc. (U.S.A.)53.16إنتاج بسكويتات األرز

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan)81.92بيع اللحوم وإنتاج وبيع األغذية املعاجلة

اجلزئي> االمتالك  عليها  يطبّق  التي  التابعة  <الرشكات 
KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan)35.25سلسلة مطاعم الوجبات الرسيعة وحمالت البيتزا لطلبات املنازل

・عدد املوظفني يف الرشكة األم ومجيع الرشكات التابعة املوحدة: 68,247   ・عدد املوظفني يف الرشكة األم فقط: 5,379   ・الرشكات املنضوية ضمن الرشكات التابعة ليست مشمولة يف عدد الرشكات التابعة املوحدة واملنضوية بطريقة نسبة امللكية.

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

األعامل الرئيسيةحقوق التصويت (%)اسم الرشكة
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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
1,590,076,851

تم إدراج الرشكة يف أسواق األسهم املالية التالية
طوكيو، ناغويا

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 املوظفني
الرشكة األم: 5,379

الرشكة األم وكل الرشكات التابعة املوحدة: 68,247

عدد الرشكات الفرعية والرشكات التابعة التي يرسي عليها قانون االمتالك اجلزئي
 1,242

(هذا يشمل الرشكات التابعة التي تطبق عليها الرشكات الفرعية إجراءات املحاسبة املوحدة)

املوقع اإللكرتوين لرشكة ميتسوبييش

مكتبة رشكة ميتسوبييش

للمزيد من املعلومات حول أعامل رشكة ميتسوبييش ومسؤوليتها 
املجتمعية وأنشطتها البيئية وعالقاهتا مع املستثمرين واملعلومات 

املتعلقة بالتوظيف، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين.

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

http://www.mitsubishicorp.com

(كام يف 31 آذار، مارس 2016)نبذة عن الرشكة

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