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يف هذا العمود، نتشارك املعلومات التي ميكن أن يبدأ القراء استخدامها 
اليوم، مبا يف ذلك النصائح املوجزة حول عمليات الفحص، والدور الهام 
الذي تلعبه يف عملية الصيانة. ولقد بينا لقرائنا أهمية عمليات الفحص 
اليومية يف إصدارنا السابق. ويف هذا اإلصدار، نود الرتكيز عىل عمليات 

الفحص اليومية لالطارات.

وبإعتبار االطارات املكون الوحيد املعرض للطريق بشكل مبارش، فإنها 
تكون عرضة ألعباء شديدة، لذا، فإنها تتطلب الفحص اليومي. عىل سبيل 

املثال، فإن االطارات البالية تفتقر إىل الكفاءة يف أداء التامسك األمر 
الذي قد يؤدي غيابه إىل زيادة مسافات الكبح بشكل كبري واالنزالق عىل 

املنعطفات. ويف ظل الظروف الجوية املاطرة عىل وجه الخصوص، فإنها 
قد تتسبب مبا يسمى "اإلنزالق فوق املاء"، وهي ظاهرة "تطوفوا" فيها 

االطارات عىل سطح مايئ، مام يجعل من املستحيل توجيه السيارة. وغني 
عن القول، أن هذا األمر خطري للغاية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يتسبب 

ضغط هواء االطارات غري الطبيعي يف حدوث إهرتاء سابق ألوانه، كام 
يجعل االطارات عرضة الهرتاء وتلف متفاوتني. إن قيادة الشاحنة مع 
وجود اطارات تالفة، كتعرض االطارات إىل دخول املسامري وغريها من 

األجسام، ووجود التشققات يف الجدران الجانبية أو يف الجزء السفيل من 
مداس االطارات، قد تؤدي يف أسوأ األحوال، إىل إنفجار مفاجئ. باإلضافة 

إىل ذلك، يزيد ضغط هواء االطارات غري املناسب من مقاومة القيادة، 
األمر الذي ال يؤثر عىل السالمة فحسب، وإمنا يقلل أيًضا من كفاءة 

استهالك الوقود. وتفقد االطارات حوايل 0,7 كجم/سم2 من ضغطها يف كل 
شهر. وقد أظهرت أبحاث هينو، أن اإلنخفاض بنسبة ٪10 يف ضغط هواء 

االطارات عن الضغط املتوسط، يقلل من االقتصاد يف استهالك الوقود بنحو 
٪4 تقريبًا، واإلنخفاض بنسبة ٪30 يؤدي إىل تراجع االقتصاد يف استهالك 

الوقود بنسبة ٪12. وكام ترون، ال ميكن عىل االطالق أن تكون عواقب 
مشاكل االطارات حميدة. لذا يرجى القيام بعمليات فحص يومية مع 

أخذ موضوعي االقتصاد يف استهالك الوقود والسالمة بعني اإلعتبار. ومن 
األمور الواجب مراعاتها ما ييل: )1( التحقق من عالمات اإلنزالق املوجودة 

عىل االطارات للتأكد من وجود جزء كاف من مداسها. وإذا كانت هذه 

العالمات تشري إىل أن االطار قد بلغ حده 
األقىص، قم باستبداله. )2( التحقق من ضغط 
الهواء يف االطارات. ويجب أن ال يزيد أو يقل 
عن متوسط الضغط. )3( التحقق من وجود 
أي مناطق ذات اهرتاء شديد أو غري متساو 

عىل االطارات. )4( التحقق من عدم وجود أي 
تصدعات أو أرضار كبرية لحقت باالطارات، 

ومن عدم وجود أجسام مثل املسامري أو 
الحجارة تخرتق االطارات، ومن عدم وجود 
تصدعات يف الجدران الجانبية لالطارات أو 

يف الجزء السفيل من مداسها. )5( النقر عىل 
صموالت االطار مبطرقة الفحص للتأكد من عدم 

إرتخاء أي منها. إن جميع خطوات الفحص 
هذه يسهل القيام بها. يرجى البدء يف هذه 

العادة منذ اليوم لضامن سالمة وحسن الكفاءة 
يف استهالك الوقود للمركبات الخاصة بك.

يف اإلصدار القادم، نود مناقشة أهمية عمليات 
الفحص للمكابح.
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رؤية هينو
نقوم بإنتاج كل شاحنة من شاحناتنا بعناية ونقدمها لعمالئنا 

من خالل التعاون الوثيق مع الرشكاء املحليني يف بلدان مختلفة.
سيئي أوكازايك،

املدير اإلداري األعىل،
عضو مجلس إدارة رشكة هينو موتورز

لنفرض أن هناك "سبالً" محددة فعالة لتحقيق "هدف" محدد. إذا أولينا 
جلنفرض أن هناك "سبالً" محددة فعالة لتحقيق "هدف" محدد. إذا 

أولينا جل اهتاممنا يف تنفيذ هذه السبل عىل نحو ممتاز، فإننا سنحيد 
عن "الهدف" األصيل ونفقد رؤيتنا له. ويقول سيئي أوكازايك، املدير 

اإلداري األعىل يف رشكة هينو موتورز، لهذا السبب تحديًدا، علينا تذكري 
أنفسنا برضورة الرتكيز املستمر عىل االلتزام "بهدفنا". وباعتبارنا مصنعني 
ألصول إنتاجية، فإن من أهم أهداف هينو هو املساهمة يف تنفيذ أعامل 

عمالئنا. وتتنوع "سبل" تحقيق هذا الهدف بشكل ثابت، وتتضمن السعي 
الدائم لتطوير املنتجات التي يتطلبها العمالء من خالل عملية تقييم هذه 
املتطلبات، وتقديم املنتجات للعمالء يف أقرص وقت ممكن وتحسني جهود 

الدعم الكلية بحيث يستطيع عمالئنا مواصلة استخدام منتجات هينو 
بطأمنينة وراحة بال عاًما بعد عام. وهذه السبل ليست متنوعة فحسب 
وإمنا متداخلة مع بعضها البعض بشكل كبري. إن سبب قدرتنا عىل امليض 
قدما يف تسخري جميع هذه "السبل" املتنوعة لتحقيق هدف واحد دون 

ممكن. من منطلق املساهمة يف توفري املزيد من فرص العمل لعمالئنا، 
فإننا نؤمن بأهمية تسليم املنتجات التي يريدونها بأرسع وقت ممكن". 
لتحقيق هذا الهدف، علينا اعتامد عمليات تتضمن تشكيلة واسعة من 
األجزاء واملكونات املختلفة القريبة من األسواق املحلية بقدر اإلمكان. 
بعبارة أخرى، يقول السيد أوكازايك أنه من املهم تقديم منتجات قريبة 
للعمالء بقدر اإلمكان. وهذا هو مفهوم "الفروق املأجلة" الذي تتبناه 

هينو. وتؤدي فكرة "البنيوية" للمكونات املتضمنة يف منتجاتنا دوًرا 
هاًما يف هذا. "نقوم حاليًا بتطوير نظام اإلنتاج حيث يتم تنفيذ تطوير 

االسرتاتيجيات التقنية ومبادئ األطر العامة وتطوير أنواع املوديل األساسية 
ومفهوم املوديل وتطوير املوديالت األساسية، وتطوير املوديالت املخصصة 

األساسية مقر هينو يف اليابان، وتصميم املوديالت املخصصة ودعم عدد 
من العمليات مثل دمج ومراجعة وتركيب وتعديل الوحدات التي يتم 

تنفيذها يف مرافق التطوير واإلنتاج اإلقليمية يف الدول الخارجية".

أن نحيد عن طريقنا يكمن بأننا يف هينو نواصل تذكري أنفسنا بعمالئنا 
والتزامنا الكامل بفلسفة العميل أوالً.

ويركز السيد أوكازايك حاليًا، الذي يرشف عىل عملية تخطيط االنتاج 
والعمليات اإلدارية والهندسية ملنتجات هينو عىل، تحسني العمليات يف 
مرافق الخدمات يف الخارج. "هينو هي ماركة تجارية تسعى إىل تحقيق 

رضا العمالء. مبعنى أخر، إننا ال نسعى إىل مجرد تحقيق أرقام عىل صعيد 
املبيعات واالنتاج، وإمنا نسعى جاهدين إلنتاج املركبات التي يحتاجها 

عمالؤنا فعليًا. تتفاوت احتياجات الشاحنات بشكل كبري وفًقا ملكان 
استعاملها والظروف التي ستشغل بها، واألمور التي ستنقلها. عىل سبيل 
املثال، قد ترتاوح أحجام الهيكل والطول بوحدات مبقدار 10 مم. وليك 

نتمكن من االستجابة لجميع هذه االختالفات الصغرية واملميزة يف الوقت 
ذاته إلحتياجات العمالء، من الرضوري جًدا بالنسبة لنا وجود نظام إنتاج 

لتصنيع وتقديم تشكيلة واسعة من املنتجات بكميات صغرية بأرسع وقت 

ومن املرافق الرئيسية لهذه العمليات هو مصنع هينو موتورز تايلند املبني 
يف الصورة. هذا املرفق مسؤول عن انتاج سلسلة HINO 500 Series التي 

يتم تسويقها يف اسرتاليا والهند والوس  وكمبوديا.  يف وقت املقابلة، كان 
السيد أوكازايك قد عاد للتو من إجتامع عقد يف تايلند. وقال: "بالطبع، إن 

املهم تعزيز كفاءة اإلنتاج. واألهم من ذلك، العمل مع الرشكاء املحليني عن 
كثب وذلك استناًدا لجودة وموثوقية منتجاتنا، والتاميش مع وترية التطور يف 

كل دولة وذلك النتاج وتقديم كل شاحنة بعناية بهدف استيفاء متطلبات 
عمالئنا. ولهذا السبب عىل وجه الخصوص، أولينا أهمية كبرية لتوظيف 

عاملة محلية يف مرافق االنتاج الخاصة بنا وإيجاد عالقات جيدة مع املزودين 
املحليني. أعتقد أن هناك العديد من األمور التي نستطيع القيام بها." قال 
السيد أوكازايك أنه ألقى خطاب حاميس للطاقم املحيل والعاملني يف مصنع 

تايلند للعمل مًعا نحو تحقيق الهدف األسايس "كرشكاء متساوون". "إن تحمل 
أفراد الطاقم لهذه املسؤوليات وسعيه لتحقيق هذه األهداف أوجد بريًقا يف 

أعينهم، وعندما يشعر أفراد الطاقم بهذا دافع. أعتقد أننا سنصبح قادرين 
عىل تقديم منتجات جيدة. وعندما نقدم منتجات جيدة، سيرس عمالئنا". 

ومن خالل كلامت السيد أوكازايك، أكدنا عىل مفهوم أن هينو عالمة تجارية 
مخصصة "لألفراد". إن أهم "السبل" لتحقيق "هدفنا" املتمثل يف املساهمة 

يف أعامل عمالئنا هو الشغف والحامس الذي يغمر أفراد الطاقم الذين 
يعملون يف هينو حول العامل. وطاملا نحن منلك هذا كجوهر وأساس لنا، 

أعتقد أن هينو ستواصل التطور لتحقق أهدافها.

هينو عىل دراية بالطريق الذي ينبغي أن تسلكه.

لسيد أوكازايك يف هينو موتورز مانوفاكترشينج )تايلند( املحدودة، أحد مصانع االنتاج الخاصة بهينولسيد أوكازايك يف هينو موتورز مانوفاكترشينج )تايلند( املحدودة، أحد مصانع االنتاج الخاصة بهينو

السيد نوبادول )ميني( هينو موتورز مانوفاكترشينج )تايلند( املحدودة.
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تكنولوجيا هينو
إننا نسعى إىل تجسيد عالمة هينو التجارية يف كل جانب 

من جوانب سياراتنا وتقديم مركبات تريض عمالئنا يف 
جميع أنحاء العامل.

ماساهريو هوسوكاوا، املهندس املسؤول عن شاحنات املهام املتوسطة، 
قسم تخطيط املنتج.

ساتويش ساكاي، املدير العام لقسم مراقبة الجودة، مصنع هينو

يف عام 1964 أطلقت هينو شاحنات املهام املتوسطة يف األسواق العاملية. 
وقد كانت شاحنة املهام املتوسطة املميزةKM300  التي تزن 3,5 طن 

أوىل الشاحنات التي أطلقت لألسواق الخارجية وقد عرضت هذه الشاحنة 
ألول مرة يف اليابان يف 1963 قبل عام واحد من إطالقها لألسواق الخارجية. 

ويقول السيد ساكاي وهو يعرض لنا صورة للموديل KM وهي الشاحنة 
التي ساهمت يف إيجاد هينو كرشكة مصنعة للسيارات التجارية: "يف ذلك 

الوقت، أنتجت هينو أيًضا مركبات الركوب العامة كجزء من مجموعتها، ولكن 
شاحنة KM300 كانت أوىل مثار عزم وإرصار هينو عىل امليض قدًما كرشكة 

مصنعة للمركبات التجارية. ومن األمثلة األخرى التي تدل عىل عزمنا يف ذلك 
الوقت كان اختبار متانة السيارات املنتجة لألسواق الخارجية الذي أجريناه يف 
اسرتاليا يف ذلك الحني". تم تعديل املوديل KM300 عىل مر السنني، وهو ميثل 

أحدى الشاحنات الهامة يف تاريخ هينو، حيث متثل الشاحنة إحدى املركبات 
ذات تاريخ البيع الطويل إذ استمرت عمليتي اإلنتاج والتصدير للعديد من 
الدول لغاية عام 1993. ونحن نعتقد أن شاحنات هينو األخرى ذات املهام 

املتوسطة مبا يف ذلك موديالتKL  وKT  قد اشتهرت أيًضأ بجودتها ومتانتها 

وموثوقيتها وخدمات ما بعد البيع الخاصة بها وقد توسعت تشكيلة املوديالت 
التي تقدمها إضافة إىل زيادة عدد الدول التي يتم التصدير لها عىل مر 

السنني. ويف عام 2002، أطلقت هينو السلسلة HINO 500 Series، التي 
كانت مبثابة تطور للخصائص املوروثة لشاحنات هينو السابقة، وهي اآلن 

تسري عىل طرقات العديد من البلدان يف جميع أنحاء العامل. وقد سألنا السيد 
هوسوكاوا عن خصائص سلسلة HINO 500 Series. فأجاب قائالً: "باإلضافة 
إىل محركها الذي تم تصميمه ليشكل تطوًرا كبريًا عىل صعيد خفض استهالك 

الوقود وتقليل االنبعاثات، فقد عززنا موثوقية كافة الوحدات. وقد عملنا أيًضا 
عىل تعزيز جوانب املبيعات والصيانة والتوريد لعملياتنا كجزء ال يتجزأ من 

منتجاتنا، ونحن مستمرون يف تقديم التحسينات يف هذه املجاالت حتى يومنا 
هذا. وميكن القول بأن هذا كان أحد أسباب "متيزنا". إن أحد خطوات التقدم 
عىل صعيد عمليات التطوير الخاصة بنا هو قيامنا بإنشاء مركز هنديس رائد 

مخصص لشاحنات األسواق يف الخارج. "

وأشار أن لدى هينو مهندس مسؤول عن شاحنات التصدير يختلف عن 

املهندس املسؤول للموديالت املحلية، ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ 
يتابع السيد هوسوكاوا : "ومن أجل االستجابة مبرونة ملجموعة متنوعة 
من احتياجات ومتطلبات عمالئنا يف الخارج، فإننا بحاجة إىل تخصيص 

وتحسني منتجاتنا بشكل أكرب لتناسب كل سوق خاص، وللقيام بذلك، فإننا 
بحاجة إىل إجراء تغيريات عىل عملية التنظيم الخاصة بنا." هدفنا هو 

توفري الشاحنات األمثل بالنسبة لكل بلد وذلك استناًدا لعملية واسعة من 
التحقيقات والتحليالت. وقد تم اعتامد فكرة "املركبات األمثل إقليميًا" عام 

2004 عندما طورنا اسرتاتيجية الرشكة "من هينو اليابان إىل هينو العامل". 
باإلضافة إىل سلسلة HINO 700 Series، الذي خضعت لتغيريات كاملة 

يف املوديل يف تلك السنة، واصلت شاحنات هينو املخصصة للتصدير التطور 
لتكون الشاحنات األمثل لكل منطقة. "عىل سبيل املثال، هناك 5 وحدات 
محرك مختلفة متاحة لسلسلة HINO 500 Series، وعملنا عىل اختيار 

أنسب املحركات اعتامدا عىل االحتياجات الخاصة مبختلف املناطق. وإضافة 
إىل املحركات، تزخر السلسلة مبجموعة واسعة من ناقالت الحركة املختلفة 

والشاسيه وأنظمة التعليق واملقصورات التي تهدف إىل إيجاد الشاحنة 
األمثل لعمالئنا". ويضيف السيد هوسوكاوا قائالً: نتيجة لهذه الجهود، 

فإن إجاميل كتلة املركبات HINO 500 Series  يرتاوح بني 10 – 26 طن، 
وتتألف السلسلة من تشكيلة واسعة من أنواع املركبات. "ومن بني هذه 

التحسينات، قمنا بتطوير اللعديد من املوديالت بهدف االستجابة الحتياجات 
عمالئنا". ومن األمثلة الجيدة عىل هذا، شاحنة HINO 500 Series التي 
تشغل بواسطة محرك الغاز الطبيعي املضغوط CNG، وهو محرك مطور 

حديثًا يعمل عىل الغاز الطبيعى. تم إطالق هذا املوديل يف 2009، ويستخدم 
حاليًا من قبل العديد من العمالء يف تايالند. ويف عام 2010، قدمنا موديالً 
مجهزًا بناقل حركة جديد ذو 9 رسعات؛ وهو ناقل حركة تم تصميمه ليس 
لتقديم أداء قيادة جيد وكفاءة يف اقتصاد الوقود فحسب، وإمنا أيًضا لتوفري 

قيادة جيدة يف ظل ظروف التشغيل املختلفة، وقد اكتسب هذا املوديل 
شعبية واسعة يف عدد كبري من األسواق. وخضع ناقل الحركة ذو 9 رسعات 
الذي تم تصميمه لالستخدام يف السلسلة HINO 500 Series، ملجموعة 

متنوعة من االختبارات امليدانية يف العديد من البلدان يف جميع أنحاء 
العامل لتعزيز موثوقيته ومتانته، وقد القى املوديل األخري رواًجا يف 

السوق اليابانية.

"بغض النظر عن احتياجات عمالئنا يف كافة أنحاء العامل، فإننا نعتقد 
أن سلسلة HINO 500 Series وشاحنات هينو األخرى ستستمر يف 

تجسيد عالمة هينو التجارية يف مختلف الجوانب وستواصل تتطورها 
لتكون الشاحنة املثىل التي تريض عمالئنا". وبهذه الكلامت من السيد 

ساكاي، انهينا حوارنا.

كُرست جميع التقنيات البتكار أفضل منتجات 
هينو لك.

HINO 500 Series FM

السيد ماساهريو هوسوكاوا السيد ماساهريو هوسوكاواالسيد ساتويش ساكاي السيد ساتويش ساكاي

كتالوج املوديل KL من هينو يف ذلك الوقت  تم انتاج وبيع املوديل KL لغاية عام 1989

تم انتاج املوديل KM300 وبيعه لغاية 1993 املوديل KM300 كان املوديل األول املصمم خصيًصا للخارج 



رشكة الحسنني يب اس يس هي رشكة إنشاءات ذات تاريخ حافل ميتد إىل أكرث 
من 30 عاًما من الخدمة يف مجال استصالح األرايض والحفريات البحرية وتطوير 

البنية التحتية. وتصنف الرشكة يف البحرين عىل أنها من رشكات املقاوالت 
املمتازة )A+( واملتصدرة لفئتها. ويقول السيد عبد الرسول "شعرنا أن شاحنات 

هينو ذات آليات نقل القدرة القوية هي الخيار األفضل الستخداماتنا. ونقوم 
حاليًا بتشغيل 34 وحدة من سلسلة شاحنات HINO 700 Series. لقد ساعد 
تقديم شاحنات هينو القوية يف تقليل الدورة الزمنية وذلك بسبب الزيادة يف 

وترية حركة التحميل. هذا إىل جانب دعم ما بعد البيع القوي، والتعطل املتدين 
جًدا للوحدات. يف الواقع، متثل شاحنات هينو يف البحرين قيمة ممتازة مقابل 

مادفعناه من املال بالنسبة لرشكتنا".

البحرين/ رشكة الحسنني يب اس يس
مديرعام - املصنع ومعدات/عبد الرسول 

تأسست رشكة كارغو تريدير املحدودة. يب دي كيو يف عام 1983 وهي 
متخصصة يف النقل الربي للبضائع العامة، مبا يتضمن نقل الوثائق والربيد 
والطرود وشحن البضائع. تقول هيليا غريسيس بوينتيس، رئيسة الرشكة : 
"يكمن شعار رشكتنا يف فهم احتياجات عمالئنا وتقديم خدمات النقل مع 
الرتكيز عىل الرسعة والسالمة. وقد كان هذا هو سبب اهتاممنا الشديد يف 

إيجاد ماركة شاحنات ذات متانة عالية حيث يتعني علينا قيادة الشاحنات يف 
ظل ظروف التشغيل القاسية. هينو هي العالمة التجارية التي ميكننا منحنها 

كامل ثقتنا، وليس لدي أدىن شك بأنه من خالل تشغيل هذه الشاحنات عالية 
الجودة، ستواصل رشكتنا النمو والتطور."

شييل/ كارغو تريدير املحدودة. يب دي كيو  
الرئيسة / هيليا غريسيس بوينتيس

تزخر رشكة غاريتي بروس 1990 املحدودة والتي تأسست يف عام 1893 بتاريخ عريق 
ميتد ألكرث من قرن يف نقل املؤن والعشب وعلف السيالج والقش واألسمدة. قامت 

الرشكة برشاء أوىل شاحنات هينو يف عام 1974. وكان كل من إيان ورود غاريتي رشكاء 
 HINO 700 يف هذا العمل. تشغل الرشكة حاليًا 5 وحدات من سلسلة الشاحنات

و 3 وحدات من سلسلة الشاحنات HINO 500 Series. وقد أعرب السيد رود عن 
رضاه عن شاحنات هينو قائالً: "إننا نحب شاحنات هينو إلنخفاض كلفتها التشغيلية 
وجودتها العالية ومتانتها وموثوقيتها. ويقدم موزع هينو املحيل أيضا خدمات جيدة. 

ويقوم مندوب قطع الغيار لدينا باإلتصال بنا بشكل منتظم، كام أن توقيت تسليم 
القطع األصلية ممتاز". وقد أخربنا إيان بهذه القصة اللطيفة، "لقد تعرفت عىل زوجتي 

عىل منت إحدى شاحنات هينو. كانت تريد السفر بالحافلة من باملرستون نورث يوم 
الجمعة وتعود معي يوم األحد عىل منت شاحنة هينو لنقل العجول إىل فيلدينغ".

نيوزيلندا/ رشكة غاريتي بروس 1990 املحدودة.
الرئيسان / إيان غاريتي ورود غاريتي

برزيدينت لوجيستيك انرتناشونال كوربوريشن هي واحدة من أكرب رشكات 
الخدمات اللوجستية يف تايوان، ويركز عملها عىل توفري الخدمات اللوجستية 
ملحالت سيفني إليفني. يقول السيد هسيني- شو بنغ : "نحن ملتزمون بتقديم 

أفضل الخدمات اللوجستية وذلك استناًدا عىل سياستنا التي تضع السالمة وجودة 
الخدمة يف الطليعة". يتم تنفيذ أعامل الصيانة للشاحنات التي متتلكها الرشكة 

حاليًا والتي يبلغ عددها حوايل 1000 شاحنة من قبل موزع هينو )تشانغ يوان 
موتورز املحدودة(. وأضاف قائالً: "بفضل شبكة صيانة هينو، ميكن إجراء عمليات 
الصيانة لشاحناتنا  يف أي وقت وبأي مكان، وهذا هو السبب يف أننا قادرون عىل 

ضامن سالمة السائقني واالستمرار يف تلبية طلبات عمالئنا. وإنني عىل يقني بأن 
قرار اإلبقاء عىل عالقة طويلة األمد مع هينو هو قرار صائب بالنسبة لرشكتنا."

تايوان/ برزيدينت لوجيستيك انرتناشونال كوربوريشن
السيد هسيني- شو بنغ، الرئيس

أطلع العامل بأرسه عام يختلجك من مشاعر.
إننا ندعو حاليًا ماليك هينو للظهور يف قسم "صوت ماليك هينو"!

أطلع معجبي هينو اآلخرين حول العامل بشعورك حيال منتجات هينو. 
يرجى االتصال مبمثيل هينو املحليني لديك ملعرفة التفاصيل.

صوت مالك هينو
هينو، ألن هناك أسبابًا ليقع عليها االختيار.

الشاحنات هي ليست اليشء الوحيد الذي تقدمه هينو. من أهم األهداف التي تسعى هينو لتحقيقها هي "إيجاد" أكرب قدر ممكن من "األسباب ليقع 
عليها االختيار" أيًا كان املنتج أو الخدمة التي تقدمها هينو، أو املكان الذي يتم تسويقها فيه، و"إيجاد" عالقات مع عمالئنا أساسها الثقة. يف هذا القسم، 

نقدم للقراء الرشكات التي تستخدم شاحنات هينو. نود أن نقدم لكم ملحة عن الكيفية التي تخدم بها شاحنات هينو عمالئنا حول العامل وذلك من خالل 
سؤالهم عن األسباب التي دفعتهم الختيار هينو.       *تعرض آراء العمالء برتتيب أبجدي حسب اسم البلد.

للحصول عىل قصص أكرث تفصيالً حول ماليك هينو، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.hino-global.com/products/owners_voice/index.html



خدمة هينو يف املقدمة
ال يقترص اهتامم هينو عىل تدريس التقنيات واملعارف 

فحسب، بل إن أكرث ما نثمنه هو "العقل" الذي ميكّن األفراد 
من وضع هذه املعارف حيز التنفيذ يف جميع األوقات.

هريومي واتانايب، املدير العام مركز العمالء التقني

ومسار دائري الختبارات القيادة ومحارضات القيادة ذات الكفاءة يف 
استهالك الوقود. ميتاز املركز بوجود عارضات ملحركات هينو النموذجية 

وأنظمة خفض االنبعاثات وقطع الغيار الهجينة وجهاز محاكاة ميّكن 
الزوار من تجربة أنظمة السالمة املستخدمة يف مركبات هينو. ويقول 
السيد واتانايب، الذي يشغل منصب رئيس املركز عىل مدى السنوات 

الثالثة املاضية "لقد كنا نقدم محارضات وفرص اختبارات قيادة مامثلة 
لعمالئنا حتى قبل افتتاح املركز. وعندما افتتح املركز، أصبحت هينو 

أول مصنع للسيارات اليابانية يوفري هذا املرفق وذلك لعمالئها فحسب 
بإدارة من فريق متخصص". ويعمل السيد واتانايب أيًضا محارضا ليقدم 

خدمات للعمالء بشكل مبارش باعتباره واحًدا من أفراد فريق عمل 
متخصص يضم 13 موظًفا. ويضيف قائالً: "اعتبارا من أكتوبر 2010، 

بعد ميض خمس سنوات ونصف السنة عىل افتتاح املركز، سيبلغ عدد 
العمالء الذين تلقوا محارضات يف املركز حواىل 28000 من حوايل 1500 

رشكة. ويف حني أن غالبية املشاركني من رشكات النقل، إال أننا شهدنا أيًضا 
مشاركات من الهيئات الحكومية والجامعات، الذين استفادوا من مرافقنا 
لخوض مناقشات حول دور السيارات يف مجال السالمة والبيئة". ويتألف 

املشاركون اآلخرون من عمالء من مختلف أنحاء العامل، فضالً عن وكالء 
وموزعني هينو الذين يسعون لتعلم كيفية عقد محارضات مامثلة وتعليم 

املدربني يف بلدانهم األصلية.

وعندما زار فريق األخبار "رعاية هينو" املركز اللتقاط بعض الصور 
للمرفق، حظينا بفرصة اإللتقاء مع ضيوف من املوزعني يف غواتيامال ويف 
فنزويال الذين كانوا يشاركون يف ندوة خاصة حول القيادة ذات الكفاءة 
يف استهالك الوقود. بعد املحارضة، رصح السيد مارفن إسبينا من هينو 

موتورز دي غواتيامال: "فور عوديت إىل غواتيامال، أود إيصال ما تعلمته يف 
هذه الندوة". وعلّق السيد خوسيه انطونيو غوميز من هينو موتورز دي 

فنزويال C.A قائال: "أنا سعيد ألنني شاركت يف هذه املحارضة. وأعتقد 
أن القيادة ذات الكفاءة يف استهالك الوقود يف غاية األهمية سواء عىل 

صعيد توفري الوقود والحد من تأثرينا عىل البيئة. وأود إيصال ما تعلمته 
هنا". ويقول السيد واتانايب: "نحن نرحب بالجميع من كافة البلدان حول 

العامل ممن يرغبون يف املشاركة يف املحارضات أو اختبار قيادة سياراتنا. 
إن قمة سعادتنا تتمثل يف املساهمة يف تطوير أعامل عمالئنا عن طريق 
مساعدتهم عىل خفض تكاليف النقل من خالل القيادة ذات الكفاءة يف 
استهالك الوقود، مام يساعدهم عىل تعلم مهارات القيادة اآلمنة وتوفري 

فرص تجربة منتجاتنا الجديدة". وباإلضافة إىل الخدمات املقدمة يف هذه 
املرافق، يعمل املركز بالتعاون مع الوكالت يف اليابان عىل إيفاد املوظفني 
إىل مناطق مختلفة يف اليابان لتقديم هذه املحارضات. ويضيف: "نرغب 
يف القيام بنفس اليشء بالنسبة لألسواق يف الخارج إذا ما طلب منا ذلك. 
قبل بضع سنوات، أبلغتنا هينو موتورز GAC  يف الصني انهم يرغبون يف 

عقد محارضات حول كفاءة استهالك الوقود الخاصة بهم، لذلك سافرنا إىل 
الصني لتدريب مدربيهم. وسعيا للميض قدًما، فإن أحد التحديات الهامة 
التي نواجهها يتمثل يف إعادة تنظيم أنفسنا بطريقة من شأنها أن تسمح 

لنا باالستجابة مبرونة لهذه الطلبات من مناطق أخرى من العامل".

ويف املراحل املقبلة، نود التطرق إىل بعض تفاصيل هذه املحارضات. ففي 
محارضات القيادة ذات الكفاءة يف استهالك الوقود، يطلب من املشاركني 

بدايًة قيادة شاحنة عىل مسار دائري كام يفعلون عادة. ويتم تجهيز 
الشاحنة بنظام "قيادة هينو الحرفية"، وهو نظام يقوم بجمع البيانات 

عن استهالك الوقود ورسعة السيارة ومقدار حركة دواسة التسارع ورسعة 
املحرك. ثم يلتحق املشاركون مبحارضة حول مامرسات القيادة التي تعمل 

عىل توفري الوقود، وبعد ذلك يطلب منهم القيادة عىل نفس املسار 
باستخدام التقنيات التي تعلموها للتو. ويقول السيد واتانايب: "إذا نظرنا 

إىل مستويات استهالك الوقود قبل وبعد املحارضة، نجد أن االستهالك 
ينخفض بعد املحارضة بنسبة 20 ٪ يف املتوسط )وفقا لجميع املحارضات 
التي عقدت يف املركز يف املايض(". أما بالنسبة ملحارضات القيادة اآلمنة، 

فإننا نجمع املعلومات قبل املحارضة حول أمثلة من الحوادث التي واجهها 
عمالؤنا املشاركني يف الدورات يف املايض إلنشاء دورة خاصة تحايك الحالة 

الفعلية التي وقع فيها الحادث. عندها يتعلم املشاركون املهارات من خالل 
القيادة الفعلية يف املسار واملشاركة يف املحارضات التي تتناول مجاالت 
الوعي بالسالمة والجانب النفيس. كام أننا نقوم بإجراء املحارضات التي 

توضح مامرسات الفحص اليومية، والتي تشكل أحد العوامل الهامة لضامن 
تحقيق القيادة اآلمنة. واضاف "طاملا أن األفراد هم من يقودون السيارة، 

فإنه من املستحيل ولسوء الحظ القضاء عىل خطر الحوادث املرورية. 
ولكن ما ميكننا القيام به هو املساعدة عىل الحد من مخاطر الحوادث من 
خالل مساعدة السائقني يف اكتساب عقلية مناسبة. ويف مركزنا، نحن نركز 
عىل تدريب "عقول" األفراد الذين يقودون الشاحنات، عىل سبيل املثال، 

اكتساب العقلية املناسبة لتنفيذ مناورات القيادة التي من شأنها أن تساعد 
يف إعطائها القدرة عىل تجاوز عقابات املسار بنسبة 100 من أصل 100 

مرة، وتطوير استشعارهم للحاالت الخطرية املحتملة.

ال يقترص دور محارضات القيادة األمنة وذات الكفاءة يف استهالك الوقود 
التي نعقدها عىل مجرد تقديم التقنيات واملعارف. وإمنا الهدف من هذه 
املحارضات هو مساعدة السائقني عىل تطوير "العقلية" التي من شأنها أن 

تسمح لهم لوضع هذه التقنيات حيز التطبيق الفعيل بشكل يومي.

ويشريهذا إىل نهج "العقلية" من هينو الذي يهتم بتحقق كل ما هو أفضل 
لصالح عمالئها.

هينو...ارتقاء مستمر بجودة الخدمة! 

اختبار تشغيل أحدث تقنيات هينو مبا يف ذلك املركبات الجديدة واملركبات 
ذات االنبعاثات املنخفضة. ويتألف هذا املرفق من مبنى املحارضات وحيز 

القيادة التجريبية الذي يتم استخدامه كمسار خاص ملحارضات القيادة اآلمنة 

تتدير هينو اليابان مرفقا يسمى "مركز العمالء التقني". تم افتتاح هذا 
املركز يف يونيو 2005 يف مصنع هامورا لتقديم محارضات مجانية حول 

القيادة اآلمنة والتي متتاز بكفاءة استهالك الوقود، إىل جانب تقديم فرص 

.S.A ،السيد مارفن إسبينا )ميني( من رشكة هينو موتورز غواتيامال
 .C.A السيد خوسيه انطونيو غوميز )يسار( هينو موتورز دي فنزويال

.S.A ،السيد مارفن إسبينا )ميني( من رشكة هينو موتورز غواتيامال
 .C.A السيد خوسيه انطونيو غوميز )يسار( هينو موتورز دي فنزويال السيد هريومي واتانايب أمام “مركز العمالء التقني”

يستخدم مبنى التدريب لعقد املحارضات أيًضا مبنى التدريب الذي يضم املحركات الرئيسية وغريها من البنود الهامة بهينو 
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يستخدم مبنى التدريب لعقد املحارضات أيًضا مبنى التدريب الذي يضم املحركات الرئيسية وغريها من البنود الهامة بهينو 

يستخدم املسار الدائري الختبارات القيادة ومحارضات 
القياة ذات الكفاءة يف استهالك الوقود 

يقدم السيد وتامايب نصائح حقو مامرسات القياة ذات 
الكفاءةيف استهالك الوقود

قيادة هينو الرئيسية تقيس استهالك الوقود 
وبيانات أخرى مدرب برفقة أحد مشاريك املحارضة يف مقعد الراكب

يستخدم املسار الدائري الختبارات القيادة ومحارضات 
القياة ذات الكفاءة يف استهالك الوقود 

يقدم السيد وتامايب نصائح حقو مامرسات القياة ذات 
الكفاءةيف استهالك الوقود

قيادة هينو الرئيسية تقيس استهالك الوقود 
وبيانات أخرى مدرب برفقة أحد مشاريك املحارضة يف مقعد الراكب
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نشاط خدمة العمالء
هدفنا املستمر هو تقديم خدمات تريض عمالئنا.

السيد يانغ يوشينغ، دائرة الخدمة،
قسم الخدمة، رشكة هينو موتورز جي ايه يس املحدودة

ناك أشياء بسيطة يستطيع السائقون القيام بها للتقليل من استهالك الوقود، 
وميكن أن تؤدي مامرسات القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود هذه إىل 
الحد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون CO2. وبسبب هذا، فإن الجهود 
املبذولة من قبل عمالئنا لرتشيد استهالك الوقود يف كل من الشاحنات التي 
يقومون بتشغيلها لها تأثري كبري سواء عىل صعيد خفض تكاليف الوقود أو 

التأثري عىل البيئة. وهذا تحديًدا هو سبب دعوة هينو لعمالئها بتطبيق 
مامرسات "القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود".

ونحن يف هينو سعداء للغاية لتنامي االهتامم يف القيادة ذات االستهالك 
املنخفض للوقود بني عمالئنا يف جميع أنحاء العامل يف السنوات األخرية. 

ولتقديم خدمة أفضل لهؤالء العمالء، فإننا نتطلع لتمكني أكرب عدد ممكن 
من األفراد والرشكات إلكتساب مهارات القيادة ذات االستهالك املنخفض 
للوقود. ونجد خري مثال عىل حامسنا يف هذا املجال يف مركزنا املوجود يف 

الصني. حيث زار فريق صحفيني "عناية هينو" قوانغتشو ىف الصني إلعطاء 
القراء ملحة عن هذا املثال.

يقول السيد يانغ يوشينغ، دائرة الخدمة، قسم الخدمة، رشكة هينو جي 
ايه يس: "إن أحد مبادئ هينو يتمثل يف "السعي املستمر لتقديم الخدمات 
التي تريض عمالئنا مع اإلدراك املستمر ألهمية التنمية املستدامة" استناذا 

لفلسفتنا املتمثلة يف عبارة "العميل أوالً". ولهذا السبب بالذات، فإن 
محارضات ترشيد استهالك الوقود تشكل خدمة قيمة ألنها تقدم منافع 

حقيقية لعمالئنا عىل صعيد خفض تكاليف الوقود واملساهمة يف الحد من 
انبعاثات املركبات التي تؤدي إىل تغريات متسارعة يف املناخ باإلضافة إىل 
التأثريات البيئية السلبية يف كافة أرجاء العامل". وقد بدأت الرشكة للتو يف 

تنظيم محارضات "مامرسة القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود" بشكل 
فعيل يف أكتوبر 2009. "تتألف املحارضات من دروس نظرية )3 ساعات( 

وتدريب عميل عىل العمليات )8 ساعات(. وهي تغطي 1( املواضيع 
املتعلقة بالبيئة واالحتباس الحراري العاملي، 2( معلومات حول النقاط 

الرئيسية يف مامرسات القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود مثل موديل 
الشاحنة واملواصفات ومامرسات القيادة والصيانة والتصليح وإدارة تكلفة 

الوقود، 3( تعلم مامرسات القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود، 4( 

ملخص ملامرسات القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود، 5( أمثلة فعلية عىل 
مامرسات القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود. وقد التحق ما مجموعه 
527 شخًصا يف املحارضات حتى اآلن". ويقول السيد يانغ أن جميع العمالء 

الذين التحقوا باملحارضات سعداء للغاية مبا تعلموه من أمور هامة هنا. "ومن 
املحارضات التي ال تنىس هي املحارضة التي أجريناها يف هونان. قبل املحارضة، 

قام العمالء باستهالك 46 لرت من الوقود لإلنتقال مسافة 100 كم. وبعد 
املحارضة، انخفض هذا املقدار ليصبح 41 لرت. ووفًقا ألسعار البنزين يف الصني 

يف ذلك الوقت، فقد بلغ معدل الخفض 4,53 دوالر أمرييك* يوان لكل 100كم. 
وقد فوجئ جميع العمالء يف املحارضة برؤية هذه النتائج".

كام استطعنا التحدث مع أحد عمالء رشكة هينو جي ايه يس، وهي رشكة 
سانكايو قوانغتشو للخدمات اللوجستية، التي شاركت بإحدى هذه املحارضات. 

تأسست الرشكة يف عام 1996 وتكمن أعامل الرشكة الرئيسية يف التخزين 
والنقل الداخيل والنقل الجوي والنقل البحري ىف منطقة قوانغتشو، حيث 

تشّغل الرشكة حاليًا ما مجموعه 12 شاحنة هينو. ويقول السيد جني جيكون، 
رئيس قسم النقل ودائرة الخدمات اللوجستية املحلية: "شاركنا يف املحارضات 

كرشكة وذلك بهدف تخفيض استهالك الوقود والتكاليف، وكانت النتائج واضحة 
جًدا. وقد أجرينا اختباًرا عىل إحدى شاحناتنا ملسافة 3 كم. حيث كان مقدار 

الوقود املستخدم قبل املحارضة 2,28 لرتًا، وانخفض هذا املقدار بعد املحارضة. 
ووفًقا لسعر الوقود البالغ 0,91 دوالر أمرييك* يوان للرت الواحد فقد نتج عن 

هذا توفري مبلغ 0,50 دوالر أمرييك* يوان يف مسافة 3 كم فقط".

وميكن مالحظة آثار مامرسات "القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقوددة" 
بعد كل محارضةة. وغني عن القول أن النشاطات املنفذة يف هينو جي ايه 
يس التي تنبع من إلتزامها بوضع مصالح العميل مقدمة أولوياتها ال تقترص 

عىل محارضات القيادة ذات االستهالك املنخفض للوقود. "هدفنا املستمر هو 
تقديم خدمات تريض عمالئنا. يف مركز محارضات هينو جي ايه يس، نجري 

تشكيلة أخرى من املحارضات التي تستند إىل تحليل احتياجات العمالء، مثل 
املحارضات املتعلقة بتحسني مهارات خدمة ما بعد البيع ملوظفينا، فضالً عن 

محارضات القيادة اآلمنة. وعندما يصبح العمالء أكرث دراية بكيفية تشغيل 
وصيانة الشاحنات، وميكن أن يقللوا من عدد األعطال التي قد تنجم عن 

االستخدام غري املالئم باإلضافة إىل خفض تكاليف الصيانة ووقت التعطل. 
وجميع هذه العوامل تساعد عىل تحسني كفاءة االستهالك بالنسبة 

لعمالئنا". ويواصل السيد يانغ كالمه مشدًدا: "نحن ملتزمون ببذل قصارى 
جهدنا لتحسني مهاراتنا وتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا بحيث يتمكن 

عمالئنا من الشعور باألمان عند الرشاء والراحة يف مواصلة استخدام 
شاحنات هينو".

إن ما نسعى لتقدميه هو راحة البال النابعة من إميانكم بأن هينو تقف 
دوًما إىل جانبكم.

* سعر رصف العملة كام هو يف السادس من يناير 2011.

إننا نسعى إىل تقديم الطأمنينة النابعة من يقينك بأن 
هينو تقف دوًما إىل جانبك.

مركز التدريب يف هينو جي ايه يسGAC أعضاء طاقم هينو جي ايه يس ومشاركني يف املحارضات

محارضات القياة ذات الكفاءةيف استهالك الوقود بدأت بشكل فعيل يف أكتوبر 2009 
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لسيد زهو تاو )ميني(، مدير قسم النقل يف رشكة سانكيو غوانغزو 
للخدمات اللوجستية املحدودة، أحد سائقي الرشكة.

لسيد زهو تاو )ميني(، مدير قسم النقل يف رشكة سانكيو غوانغزو 
للخدمات اللوجستية املحدودة، أحد سائقي الرشكة.


