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دعنا نعرف ر�أيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان .HINO Cares
�سنكون �شاكرين جدًا لو تك ّرمتم بتقديم �أي مالحظات �أو
اقتراحات لتح�سين هذه المجلة.
�أر�سل �إلينا مالحظاتك واقتراحاتك فقد يحالفك الحظ
وتكون �أحد الم�ستجيبين الع�شرة الذين �سيتم اختيارهم
ال�ستالم هدايا تتعلق برالي داكار.

�أمثلة على الأ�شياء التي �ستُقدّم كهدايا
هذه الهدايا عر�ضة للتغيير دون �إ�شعار.
�سيقوم فريق التحرير باختيار الهدايا.

ُيرجى الإجابة على بنود اال�ستطالع الوارد �أدناه.
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العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

ُيرجى مالحظة �أن طريقة اال�ستجابة قد تغ ّيرت قلي ًال عما كانت عليه في العدد الما�ضي.

ُيرجى اختيار مربع واحد لكل مقال.
ر�أيك

جيد جدً ا �أو م�ش ّوق جدً ا جيد �أو م�ش ّوق

ال جيد وال م�ش ّوق

�س ّيئ �أو غير م�ش ّوق

رالي داكار 2017
مقابلة تطوير داكار
تقنية هينو (هايبرِد)
�صوت المالك
م�ؤتمر هينو العالمي 2016
نتائج م�سابقة ال�صور الفوتوغرافية
ُيرجى ا�ستخدام ا�سلوب الم�سح ال�ضوئي (� )scanأو الت�صوير الفوتوغرافي لت�صوير مالحظاتك واقتراحاتك و�إر�سالها بالإيميل �إلى
marketing@hino.co.jp

قبل �إر�سال ملف المالحظات واالقتراحات ُيرجى مراجعته لكي تت�أ ّكد �أنه مقروء.
ن�ص الإيميل الذي �ستر�سله:
ُيرجى �أال تن�سى ذكر المعلومات الواردة �أدناه �ضمن ّ
 .1اال�سم .2 ،الجن�س .3 ،ا�سم ال�شركة .4 ،المن�صب/الم�س ّمى الوظيفي .5 ،الدولة .6 ،العنوان و
 .7العالقة بهينو ( ُيرجى ا�ستخدام �أحد الخيارات التالية� :أ) عميل ،ب) وكيل ،ج) مو ّزع �أو د) غير ذلك.
ن�شكرك مقد ًّما على تعاونك.

يجب تقديم الإجابات حتى تاريخ  20يونيو .2017
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تقرير خا�ص :فريق هينو �سوغاوارا يخو�ض رالي داكار حتى النهاية
للمرة ال�ساد�سة والع�شرين ويفوز للمرة الثامنة على التوالي بلقب فئة
�أقل من  10لترات!
في هذا العدد � ً
عاما على نزولها �إلى الأ�سواق.
أي�ضا ،نظرة على مركبات هينو
ِ
الهايبرد بمنا�سبة مرور ً 25

فوز فريق هينو �سوغاوارا في رالي داكار
 2017بالمركزين الأول والثاني في لقب
الفئة للمرة الثامنة على التوالي

مرة �أخرى� ،أعاد فريق هينو �سوغاوارا كتابة �سجالت الأرقام القيا�سية في �سباق رالي
داكار لعام  .2017فقد حقق الفريق �إنجا ًزا مذه ًال م�ستكم ًال �سباق رالي داكار للمرة
ال�ساد�سة والع�شرين منذ م�شاركته الأولى في عام  1991وفاز في الوقت ذاته � ً
أي�ضا في
فئة �أقل من  10لترات للمرة الثامنة على التوالي .وقد �شمل ال�سباق هذا العام باراغواي
وبوليفيا والأرجنتين .و�شارك فيه ما مجموعه  316مركبة ،من بينها  50مركبة في فئة
ال�شاحنات .وكما في ال�سنوات ال�سابقة فقد برهن ال�سباق على �ضراوته ال�شديدة �إذ لم
تتمكن من �إكماله �سوى  220مركبة .وخا�ض الفريق المناف�سة م�ستخدِ ًما �شاحنتين من
�سل�سلة  HINO500بعد رفع قدرات محركيهما ونظا َمي التعليق فيهما بدرجة كبيرة.
وعندما بد�أت المناف�سة ،ت�ألقت ال�شاحنة رقم  ،2وا�ضعة مناف�ساتها الأكبر حج ًما في

م�أزق كبير .وناف�ست ال�شاحنة رقم  1بانتظام المرة تلو الأخرى لت�شق طريقها تدريج ًيا
مرتقية من مرتبة �إلى �أخرى .وانتهى الأمر ب�إنهاء ال�شاحنة رقم  2التي يقودها الفريق
المك ّون من تيروهيتو �سوغاوارا وهيرويوكي �سوغي�ؤرا ال�سباق في المركز الثامن �ضمن
الترتيب الإجمالي في فئة ال�شاحنات ،مع فوزها � ً
أي�ضا بلقب الفئة للمرة الثامنة على
التوالي� .أما ال�سيارة رقم  ،1بطاقمها المك ّون من يو�شيما�سا �سوغاوارا وميت�سوغو
تاكاها�شي ،ف�أنهت ال�سباق في المركز التا�سع والع�شرين �ضمن الترتيب الإجمالي،
من�صة
وح ّلت في المركز الثاني �ضمن الفئة .وفي ختام اليوم ،كانت الهيمنة على ّ
التتويج لفريقَي �شاحنات �سل�سلة  HINO500بح�صولهما على �أعلى مركزين في فئة �أقل
من  10لترات لل�سنة الثالثة على التوالي.

*1هذا ال�شكل ي�شير �إلى ال�سباقات بين
عامي  1991و  ،2017وال ي�شمل ذلك �سباق
َ
عام  2008الذي �أُلغ َِي نتيجة لقالقل
�سيا�سية .لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى
زيارة موقع هينو العالمي على �شبكة
الإنترنت ( )www.hino-global.comحيث
توجد معلومات تف�صيلية عن �أن�شطة
فريق هينو �سوغاوارا.

�شغف هينو الذي ي� ِّؤجج
جهودها في رالي داكار
َي ُ�ص ّب كله في خانة
“الوحو�ش ال�صغار”.
الوحو�ش ال�صغار .ذلك هو اال�سم المح ّبب الذي ُيطلقه المناف�سون على
�شاحنات ال�سباق المتو�سطة طراز هينو بف�ضل قدرتها على مواكبة المنا ِف�سات
الأكبر حج ًما بن ّدية تامة في �سباق رالي داكار القا�سي – الذي ُيع َرف ب�أنه
�أق�سى �سباقات التح ّمل في العالم على الطرق الوعرة .باالعتماد على �سل�سلة
 ،HINO 500تم ّكن فريق هينو �سوغاوارا من ا�ستكمال ال�سباق للمرة ال�ساد�سة
والع�شرين ،وهو �إنجاز تحقق دون الحاجة لالن�سحاب من ال�سباق ولو لمرة
واحدة.
وهذا النجاح الذي ال يكاد ُي�ص َّدق هو ثمرة عدة عوامل .الأول هو زخم
الخبرة العظيم الذي يمتلكه الفريق المك ّون من �سوغاوارا الأب و�سوغاوارا
االبن اللذين يقودان �شاحنات ال�سباق .والثاني هو ال�صيانة فائقة الدقة
لل�شاحنات �أثناء ال�سباق من قبل الميكانيكيين – وهم الأف�ضل في مجالهم
وقد تم انتقا�ؤهم بعناية تامة من وكاالت هينو في مناطق اليابان المختلفة.
�أما الثالث فهو ال�شغف الذي ال ُي�ضاهى والذي ي�ص ّبه المهند�سون في �شاحنات
ال�سباق في �صورة تقنيات متق ّدمة و�إبداعات.
بينما كانت الأخبار الط ّيبة حول �إنجازات رالي داكار لعام  2017ماثلة في
�أذهان الجميع ،جمعت  HINO Caresفي �أواخر �شهر يناير �ستة مهند�سين
تح ّدثوا نيابة عن الأفراد المكلَّفين بمهمة بناء �شاحنات هينو الخا�صة
بال�سباقات.
"لو كان هدفنا هو مج ّرد قطع الم�سافة الكاملة ل�سباق رالي داكار القا�سي،
لكان يكفينا �أن نقوم بتعديل �شاحنات هينو المتوفّرة في ال�سوق عن طريق
الحفاظ على قدرة تح ّملها لت�صبح جديرة بخو�ض �سباق داكار .لكن هدفنا هو
الح�صول على المركز الأول �أو ما يقاربه ،لذا ف�إننا نحتاج لجعل ال�شاحنات
أخف وزنًا و�أكثر قوة .و�إن �أحد �أ�صعب الأ�شياء هو �إيجاد توازن بين قدرة
� ّ
ّ
التح ّمل التي يتطلبها قطع م�سافة ال�سباق كاملة من جهة وبين القوة التي
يتط ّلبها الفوز ".هذا ما قاله المدير العام لمركز الأبحاث التقنية ِ
هيدهيكو
�إينوموتو.
وير ّدد هذه الأفكار مدير في �شعبة هند�سة المح ّركات ،وهو كات�سويوكي
ناغو�شي.
ّ
أي�ضا
فقد قال" :ال�سباق يتطلب قدرة تح ّمل وقوة .وال�شيء ذاته تقري ًبا ينطبق � ً
على المركبات التي تبيعها هينو .فالتقنيات التي ن�ستخدمها في �شاحناتنا
الخا�صة بال�سباق هي امتداد للتقنية التي قمنا بتطويرها لعملياتنا اليومية� .إن
ُ�ستخدم وتحقق نتائج في �سباق الرالي ،ثم ينعك�س ذلك على
تقنيتنا ت َ
المركبات التي نطرحها للبيع في ال�سوق".
لكن هذه لي�ست الفائدة الوحيدة لل�سباق.
و�صف
فقد �أ�ضاف ناغو�شي قائ ًال�" :إن ا�ستخدام تقنيتنا للمناف�سة فيما ُي َ
ب�سباق ريا�ضة المركبات الأكثر �ضراوة �أ�صبح �أحد العوامل التي تعزّز الدافع
واحدا
لدى كل الأق�سام التي تعمل في �إنتاج هذه المركبات .و�أنا �أرى في ذلك ً
من الأ�سباب للم�شاركة في رالي داكار".
وهناك ٍ
تحد �إ�ضافي يواجه المهند�سين الم�س�ؤولين عن هند�سة �شاحنات
ال�سباق وهو �أنه يجب عليهم �أن يوازنوا بين جهودهم التطويرية ل�سباق داكار
وبين متطلبات عملهم االعتيادي.

مجموعة كبيرة من الأفكار لتقوية منظومة �آليات القدرة ،بما في ذلك ناقل
الحركة ،ال�ستيعاب المح ّرك الجديد .و�ش ّكلت ال�شاحنة الجديدة وموا�صفاتها
الأ�سا�س لتح�سينات في الم�ستوى ُنفِّذَ ت للم�شاركات الالحقة في ال�سباق.

Hidehiko Enomoto

Mitsuru Enomoto

Takashi Yamashita

Syuuji Saito

وقال ميت�سورو �إينوموتو ،وهو مدير في مجموعة �أبحاث المركبات بمركز
الأبحاث التقنية�" :أتيحت لي الفر�صة للركوب في �شاحنة �سباق طراز هينو يقودها
تيروهيتو �سوغاوارا في ُمنغوليا وخَ ِب ْر ُت بنف�سي كيف يكون انقيادها على الطرق
حادة الميالن وا�ست�شعرت بنف�سي ما الذي يحتاج للتعديل ،ثم ط ّبقت ذلك �أثناء
عمليات التطوير� .إنني �أريد �أن ن�ستمر في الفوز ،و�أن نقوم بهند�سة هذه ال�شاحنات
بع�ضا لقيامنا بعملنا على نحو جيد".
بحيث يمكننا اال�ستمرار في تهنئة بع�ضنا ً
من الم�ؤكد �أن الم�شاركة في رالي داكار تزيد الدافع لدينا.
Noriyuki Ishigami

Katsuyuki Nagoshi

"للأمانة �أقول �إنها معركة لإيجاد الوقت ،ولكن مهما بلغت �صعوبة القيام بذلك
ف�إن المتعة التي ينطوي عليها �أكبر من ذلك بم ّرات عديدة" طبقًا لما قاله نورِيوكي
�إي�شيغامي من �شعبة تقييم وهند�سة منظومة �آليات القدرة.

في عام  ،2012تم تغيير قواعد رالي داكار الخا�صة بموا�صفات مركبات
ال�سباق� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قامت هينو في العام ذاته با�ستبدال �شاحنات ال�سباق
ب�شاحنات جديدة .وقد �أجرى الفريق تحلي ًال �شام ًال للمركبات الم�شاركة في ال�سباق
ووجد عد ًدا من الم�سائل التي تحتاج للمعالجة لتعديل �سل�سلة هينو .HINO 500
�أو ًال ،كانت هناك حاجة لمح ّرك �أقوى ،لذا تم اعتماد مح ّرك مج ّهز في �شاحنة
ثقيلة لتعديل ال�شاحنة لتوليد قدرة �أكبر .وبالترادف مع ذلك ،تمت اال�ستفادة من

"يقام الرالي في �شهر يناير من كل عام ،لذا نحتاج ال�ستكمال �شاحنات
هينو قبل ذلك ب�شهرين على الأقل ليتم �شحنها �إلى مكان ال�سباق ".هذا ما
قاله �سيو�ؤوجي �سايتو الع�ضو في �شعبة هند�سة المح ّركات ،الذي �أ�ضاف
قوله" :بمجرد �أن يبد�أ ال�سباق ،يت�ضح لنا �أداء القيادة اليومي و�أحوال
جديدا .ثم نبد�أ بالتركيز على
�شاحنات هينو التي نرى فيها تح ّد ًيا
ً
التح�سينات التي يمكن القيام بها لرالي داكار في العام التالي� .إنها العملية
ذاتها تتكرر في كل عام".
هذا الكالم حفّز تاكا�شي ياما�شيتا ،الع�ضو في مركز الأبحاث التقنية
على �أن ي�ضيف قائ ًال" :من خالل عمليات التح�سين المتكررة ،نعتقد �أن
�شاحناتنا ل�سباق داكار بلغت م�ستوى يجعلها قادرة على مواكبة ال�شاحنات
الثقيلة ذات المح ّرك الأكبر بمقدار  1.4م ّرة الن ّد للن ّد ،و�أعتقد �أنه كانت
جدا من
هناك ا�ستجابة قوية .ففي �سباق عام  ،2017كنا على م�سافة قريبة ً
ال�شاحنة التي ح�صلت على المركز الإجمالي الخام�س .و�أعتقد �أننا
ك�شاحنات متو�سطة الحجم نقوم بعمل رائع بكوننا على قدم الم�ساواة مع
ال�شاحنات الثقيلة".
جهود هينو التي ال تعرف الكلل في رالي داكار و�سعيها الدائم لتح�سين
تقنيتها �سوف ي�ستمر .لقد اكت�سحت هينو عام  1997المراكز الثالثة الأولى
في فئة ال�شاحنات لأول مرة في تاريخ رالي داكار .وقد ال نحتاج لالنتظار
طويال حتى تحقق هينو �إنجازًا مماث ًال بالفوز باللقب الإجمالي في داكار.

تقنية

هينو

 25عا ًما على ظهور
مركبات هينو الهايب ِرد:
تاريخ م ّهد الطريق
الحتماالت جديدة في
عالم الهايب ِرد
الهايبرد
�شعبة تطوير مركبات
ِ
المدير العام
كوئيت�شي ياماغوت�شي

م�صدرين للقدرة .وهما
تعتمد مركبات الهايبرِ د على َ
عادة ي�شمالن الوقود الذي يتط ّلبه ت�شغيل مح ّركات
االحتراق والكهرباء لت�شغيل موتور كهربائي .وقد
احتلت مركبات الهايبرِ د مكانًا لها في العالم اليوم
ك�إحدى و�سائل النقل البيئية التي �أحرزت تق ّدمات في
تقليل ا�ستهالك الوقود وخف�ض انبعاثات غازات
العادم .وقد تكون هذه معلومة جديدة بالن�سبة لبع�ض
الق ّراء ،لكن الحقيقة هي �أن هينو كانت �أول �صانع
مركبات ينتج بالجملة مركبة كهربائية للأغرا�ض
التجارية تعمل بوقود الديزل.

�أطلقت هينو �أول مركبة هايبرِ د تجارية في العالم ُمنتجة بالجملة عندما طرحت
في ال�سوق حافلة هايبرِ د ثقيلة عام  .1991وكانت المركبة مج ّهزة بنظام هايبرِ د
هينو المتوازي الأ�صلي ،الذي اكت�سب في اعتقادنا منذ ذلك الحين �سمعة على
م�ستوى العالم �أجمع كواحد من �أف�ضل �أنظمة الهايبرِ د لمركبات الديزل .وبعد �أكثر
عاما على ظهور نظامنا الهايبرِ د لأول مرة ،ف�إننا ندرك �أن هذا النظام ما
من ً 25
زال النموذج الذي تقوم عليه �أنظمة الهايبرِ د التي ينتجها الكثير من �صناع
المركبات .وهذا في اعتقادنا يدل على نظرة هينو التق ّدمية وقدراتها التكنولوجية
– وقد وا�صلت مركبات هينو الهايبرِ د قطع خطوات عظيمة طوال ال�سنوات الخم�س
والع�شرين الما�ضية.
منذ ان�ضمامه عام َ ،1992ك َّر َ�س كوئيت�شي ياماغوت�شي م�سيرته المهنية كلها لتطوير
مركبات الهايبرِ د .ويقول ياماغوت�شي �إن مركبات هينو الهايبرِ د م�ستمرة في التط ّور
في ثالثة مجاالت رئي�سية – هي ما ي�س ّميه "مجال الوحدة" و "مجال النظام" و
"مجال التح ّكم" .بالن�سبة لكلمة "الوحدة" ف�إنها ت�شير �إلى كل عن�صر يتك ّون منه
نظام الهايبرِ د ،بما في ذلك الموتور والمح ّول
والبطارية" .في م�ساعينا للو�صول �إلى الجيل
الخام�س من مركبات هينو الهايبرِ د ،قمنا
بت�صميم كل وحدة لتحقيق الحد الأق�صى من
الكفاءة ،من خالل تنقيح كل وحدة بحيث ت�صبح
أخف وزنًا و�أقل تكلفة .من ناحية
�أ�صغر حج ًما و� ّ
�أخرى ف�إن "النظام" – نظام الهايبرِ د  -يخ�ضع
وتوجهات الع�صر وعوامل من بينها
لمتطلبات ّ
تغيير اللوائح التنظيمية .لذا يمكننا �أن نتوقّع فيما
يخ�ص "النظام" �أن يظل يتط ّلب ابتكارات �سريعة
وتط ّو ًرا ً
ن�شطا في م�سيرة تق ّدمه .وخالفًا لعن�صر
المعدات ال�صلبة ف�إن "التح ّكم" في النظام يحتاج
للتط ّور من منظور ي�أخذ االحتياجات الم�ستقبلية
في االعتبار ".وفقًا لما قاله ياماغوت�شي .ويو�ضح
�أن �إحدى �أهم الق�ضايا على �صعيد االبتكار
لتح�سين "التح ّكم" في النظام هي كيفية اال�ستفادة

�أول مركبة هايبرِد تجارية في العالم ُمنتَجة بالجملة ،الحافلة ( HIMRي�سار) ،ظهرت عام  .1991ال�شاحنة الهايبرِد الخفيفة ُ Dutroطر َِحت في الأ�سواق عام .2003

الهايبرد
نظام مركبات هينو
ِ
ال�سائق

هايبرد
مركبة
ِ

ال�سيد موتور
�إنه ال يتمتع بقوة تح ّمل
كبيرة ،لكنه ممتاز في
االندفاعات ال�سريعة
الق�صيرة.

تعمل بمزيج من قدرة الموتور
المحرك.
وقدرة
ّ

محرك
ال�سيد ّ
�إنه ال يعمل جيدًا في
الم�سافات الق�صيرة ،لكنه
ممتاز للم�سافات الطويلة.

المحرك الموتور
ّ

نماذج الهايبرِد في الما�ضي

طريق �سريع

مرتفَع

مهما �أكلت ،ال يمكنني
توليد �أي قدرة...

الرحمة!
ال يمكنني اال�ستمرار �أكثر...
�أنا بحالة جيدة!
�إنني �أواكبك ال�سير

مركبة هينو هايبرِد حديثة

طريق �سريع

مرتفَع

كيف يمكننا �أن نعمل
معًا على النحو الأف�ضل
لتوليد القدرة؟

�إننا مقبلون على الطريق ال�سريع!
حان دورك لكي تقود يا �سيد مح ّرك.
لديّ هذا!
�شك ًرا! هذه م�ساعدة ق ّيمة.
اترك ذلك لي!

�سيد مح ّرك� ،أنت ال تو ّلد كمية
كبيرة من الطاقة مقارنة
بالكمية التي ت�أكلها.

ال�سيد ذكاء ا�صطناعي

�إنه ي�ستخدم الذكاء اال�صطناعي
لمعرفة كيفية الموازنة بين
ا�ستخدام ال�سيد مح ّرك وال�سيد
موتور لتحقيق �أف�ضل وفر ممكن
في ا�ستهالك الوقود.

لدينا مرتفع حاد
الميالن هنا!
با�شِ ر العمل يا �سيد
موتور!
ال�سيد موتور يحميني
من التعب والجوع.
علي!
اعتمد ّ

في عام � ،2011أ�صبحت �شركة هينو موتورز �أول �صانع مركبات ينتج بالجملة مركبات هايبرِد ِّ
توظف الذكاء اال�صطناعي لتحقيق �أف�ضل ا�ستخدام
للمح ّرك والموتور .وهذا من �ش�أنه تح�سين الوفر في ا�ستهالك الوقود بن�سبة ت�صل �إلى � 5أو .6%
مالحظة :على �أ�سا�س من �أبحاث �شركة هينو موتورز.

ب�أق�صى قدر من الكفاءة من القدرة الكهربائية التي يتم توليدها .وي�ضيف قائ ًال
"ولتب�سيط الفكرة ف�إن تعزيز التح ّكم في النظام ي�شبه تحديث نظام ت�شغيل
الكمبيوتر لجعل المعدات ال�صلبة في جهاز الكمبيوتر تعمل ب�أق�صى كفاءة .و�أعتقد
�أن حوالى  70%من التح�سين في مركبات هينو الهايبرِ د يعتمد على تعزيز "التح ّكم"
في النظام".
مثال رئي�سي على ما تحرزه هينو من تق ّدم م�ستمر هو مركبات هينو الهايبرِ د التي
�أُط ِلقَت في �سوق مع ّين عام  2011وتت�ض ّمن وظائف تح ّكم با�ستخدام الذكاء
مب�سط ي�ص ّور كيف
اال�صطناعي (" .)"AIالمخطط  1يحتوي على �شكل تو�ضيحي ّ
تجعل وظائف التح ّكم با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي تحقيق الأداء الممكن
لمركبات الهايبرِ د .ويب ّين المخطط كيف ُيع ّد تط ّور "التح ّكم" عن�ص ًرا جوهر ًيا في
مزيدا
تط ّور مركبات الهايبرِ د .وهذا يثير �س�ؤا ًال مفاده �إلى �أي ح ّد يمكن �أن نتوقّع ً
من التط ّور للتح ّكم في "نظام" مركبات هينو الهايبرِ د.
ويو�ضح ياماغوت�شي قائ ًال" :مركبات هينو الهايبرِ د مج ّهزة بما ن�س ّميه "�شبكة
ع�صبية" م�ص ّممة لكي تتعلَّم �أنماط وعادات القيادة الخا�صة ب�سائقي المركبة

وتوفير التح ّكم الأمثل في �أنظمة المركبة والتوقيت الأمثل لأف�ضل �أداء .وبعد فترة
من الزمن ،ت�صبح عادات �سائق المركبة م�ألوفة لدى المركبة بحيث �أنه بالن�سبة
لل�شاحنات الهايبرِ د الخفيفة التي يتغ ّير �سائقوها بكثرة ف�إن ال�شاحنة م�ص ّممة
أي�ضا لتحديد �أف�ضل توقيت ال�ستخدام القدرة الكهربائية المتولّدة بغ�ض النظر عن
� ً
أي�ضا وزن الحمولة لتحقيق وفر �أف�ضل في
�سائق ال�شاحنة بل وت�أخذ في االعتبار � ً
ا�ستهالك الوقود .يقول ياماغوت�شي �إنه يجري حال ًيا تطوير نظام تح ّكم �أكثر تق ّد ًما،
و�إن كان ال ي�ستطيع الآن الك�شف عن التفا�صيل .وي�ضيف ياماغوت�شي قوله �إنه ما زال
مفتوحا لتح�سين مركبات الهايبرِ د و�إن هناك َمي ًال لالعتقاد �أن المنتجات
المجال
ً
والتكنولوجيات الحالية ال يمكن تح�سينها بدرجة �أكبر .ولكن عندما ن�صل �إلى تلك
ٍ
حينئذ بحاجة لمواجهة التح ّدي من زوايا جديدة والبحث عن
النقطة ف�إننا نكون
�أفكار �أكثر عمقًا.
في اعتقادنا �أن تاريخ مركبات هينو الهايبرِ د الذي يرجع �إلى ما قبل ربع قرن �ساعد
في تمهيد الطريق الذي �أمكن عبره الو�صول �إلى مركبات الهايبرِ د الموجودة حال ًيا.
و�إن كان في حما�سة هينو التي ال تفتُر �أي م�ؤ�شر فيمكننا �أن نتوقّع لمركبات هينو
أي�ضا.
الهايبرِ د �أن تكون في طليعة التق ّدم الم�ستقبلي � ً

�صوت مالكي هينو

تقديم خدمة ما بعد ال�شراء ل�ضمان �سير
العمل في الم�ستقبل
�شركة هينو موتورز �سيلز المك�سيك Hino Motors Sales
)Mexico, S.A. de C.V. (HIMEX

ال�سيد نوزومو هارادا ،الرئي�س
رئي�س �شركة التوزيع هينو موتورز �سيلز المك�سيك لديه
فل�سفة عمل تولي �أهمية كبيرة لخدمة ما بعد ال�شراء.
"نحن ن�ؤمن �أن عالقتنا مع العميل تبد�أ فعل ًيا ب�شكل
جدّي وتكون �أهم بعد �شرائه المركبة .ونبادر ب�شكل
ف ّعال بتقديم الرعاية والخدمات في عالقاتنا مع
العمالء بعد �شرائهم المركبات .ويتم ذلك من
خالل توفير منتجات جيدة وخدمات جيدة
و�أ�ساليب �صيانة جيدة ب�شكل �إجمالي .ومن الأمثلة
الرئي�سية على ذلك ندوتنا حول القيادة
االقت�صادية� .إذ تقدّم �شركة  HIMEXلل�سائقين

�شركة �إنفيا | Envia
منذ �أن بد�أت �شركة  Enviaعملها في
قطاع النقل عام  ،1961برزت كقوة
قيادية في مجال النقل والخدمات
اللوج�ستية في المك�سيك .وفي
ال�سنوات الأخيرة� ،أثبتت مركبات هينو
�أنها جوهرية بالن�سبة لعمل ال�شركة.
وقال ال�سيد مورالي�س" :لقد د�أبنا
على ا�ستخدام مركبات هينو منذ عام
أن�ش َئت �شركة HIMEX
 ،2007عندما � ِ
كمو ّزع في المك�سيك� .إن مركبات
هينو �أرخ�ص ثم ًنا من المركبات
المناف�سة عندما يتعلق الأمر
باالقت�صاد في ا�ستهالك الوقود
وانخفا�ض تكاليف ال�صيانة ،ونحن
را�ضون تما ًما عن قدرة تح ّملها".

الذين يح�ضرون ندواتها دفتر مالحظات ي�س ّمى
"جواز ال�سفر" والذي يمكنهم ا�ستعماله لجمع
طوابع (الكوبونات) كلما ا�ستخدموا خدمات
 .HIMEXويمكن ا�ستبدال هذه الطوابع ب�سلع
مبتكرة يختارها ال�سائق .ومثل هذه الخدمات
المبتكرة تجد تقدي ًرا لدى المديرين � ً
أي�ضا ،وهي
ت�ساعد على التوا�صل مع ال�سائقين.
ن�ستعر�ض هنا تعليقات ثالث �شركات في المك�سيك
ا�ستفادت من الخدمة المم ّيزة التي تقدّمها
�شركة .HIMEX

ال�سيد فيرناندو �أ .رودوريغيز ميديلين ،مدير Ing.

ال�سيد �إيمانويل مارتينيز مورالي�س ،مدير ال�ش�ؤون الإدارية والتمويل

اخترنا هينو ب�سبب اللم�سة ال�شخ�صية
والموا�صفات المتف ّوقة

ال�سيد فيرناندو �أ .رودوريغيز ميديلين

وهو يذكر حكاية جعلته من مح ّبي هينو في مرحلة مب ّكرة.
"الحقيقة هي �أنه بالن�سبة لأول مركبة هينو لدينا �شعرت �أن مو�ضع المقب�ض
الخارجي للباب مرتفع ب�شكل غير عملي .وبعد �أن �أخبرت �شركة  HIMEXبذلك،
ح�ضر فني من �شركة هينو وت�أكد من تف�ضيالتنا .وقد �أعادوا المركبة �إلى
اليابان ،وعدّلوا الموا�صفات بحيث �أ�صبح مو�ضع المقب�ض مثال ًيا في كل
الطلبيات الالحقة .وال �أعرف �أي �شركة �أخرى لديها هذا القدر من التجاوب".
هذه الحكاية تدل على ر�ضى ال�شركة عن هينو وثقتها بها .وي�ضيف ال�سيد ميديلين
قائ ًال" :منذ مدة �س�ألنا �سائقينا الذين يعملون على مركبات هينو ع ّما يمكن �أن يقولوه
لو ُط ِل َب منهم العمل على مركبات من �صنع �شركة �أخرى .وقد ذكروا جمي ًعا �أنهم
�سيقولون "ال" ،و�أنهم ّ
يف�ضلون هينو .من الوا�ضح �أنهم را�ضون عن �أداء مركبات هينو".

ال�سيد �إيمانويل مارتينيز مورالي�س

�شركة  Enviaمعروفة � ً
أي�ضا
بمبادراتها الن�شطة فيما يخ�ص
البيئة .ويقول ال�سيد ميديلين �إن
ال�شركة تخطط لإ�ضافة  50مركبة
هايبرد بحلول عام 2020
هينو
ِ
وموا�صلة دعم تدريب �سائقي
مركباتها من خالل ندوة القيادة
االقت�صادية التي تقدّمها هينو
�إ�ضافة �إلى الندوات الخا�صة بقيادة
الهايبرد.
مركبات
ِ

الحرف " "eالأخ�ضر على مقدّمة ال�شاحنة المب ّينة على اليمين هو ال�شعار الجديد ل�شركة  enviaوهو يمثل
� ً
أي�ضا االلتزام بالمبادرات البيئية.

�شركة يونيلي َفر دي مك�سيكو

|

ال�سيد لوي�س ميغيل ريي�س روميرو،
من�سق �أعلى ،التوزيع والمركبات �آي �سي
ّ

نعمل لر�سم االبت�سامة على وجوه العمالء والم�ساهمة في
�إيجاد بيئة عالمية �أف�ضل
�شركة  ،Unilever de Mexicoالتي � ِأن�ش َئت
عام  ،1922تقوم بتوزيع ّ
مرطبات Unilever
الهولندية المعروفة على م�ستوى العالم �إلى
�شبكتها من المتاجر وغيرها .وللتوزيع على
�شبكة ت�ضم  150,000متجر في المك�سيك،
ي�ستخدم ال�سيد روميرو �أ�سطو ًال مك ّو ًنا من
ِ
� 600شاحنة و � 1000سائق .وتع ّرف على
وم�ستخدمي ال�شاحنات.
هينو لأول مرة عام  2015في لقاء ل�صانعي ال�شاحنات
ِ
يقول ال�سيد روميرو" :بعد �شراء مركبة هينو الحظت ب�ضعة �أ�شياء .بالطبع كانت هناك �أو ًال
الجودة ،وزيادة على ذلك كانت الخدمة رائعة .لقد قدّموا ل�سائقي مركباتنا ندوات القيادة
االقت�صادية عددًا من المرات ال �أ�ستطيع �أن �أح�صيه .وتت�ض ّمن الندوات بالفعل طر ًقا تف�صيلية
لتح�سين الوفر في ا�ستهالك الوقود".
وي�ضيف قائ ً
ال" :في �إطار تقدّمنا ،ولم�ساعدة البيئة العالمية �سنقوم بتغيير من � 60إلى 80
هايبرد "،و�أردف قائالً
�شاحنة من �أ�سطول �شاحناتنا التي تعمل بوقود الديزل �إلى �شاحنات ِ
وعلى وجهه ابت�سامة عري�ضة" :وهذا له عالقة بهدفنا في مجال العمل والمتمثل في زيادة

ال�ضعف وخف�ض انبعاثات ثاني �أوك�سيد الكربون �إلى الن�صف ...وكذلك حلمي
المبيعات �إلى ِ
ال�شخ�صي بر�سم ابت�سامة على وجه كل من ي�أكل منتجات هولندا".

�شركة �سمارت ليز تران�سبورتي �إنت ِل ِجنتي | Smartlease Transporte Inteligente
تكاليف �إدارية �أقل
والح�صول على �أف�ضل �أداء:
نحن �سعداء بهينو

المرجح �أن تكون لدى الق ّراء فكرة عن �شركات دولية
من
ّ
مرموقة مثل  Walmartو  DHLو � .UPSإن �شركة
 Smartleaseالتي تحتل مركزً ا في ال�صدارة تع ّد تلك
ال�شركات من بين عمالئها المرموقين� ،إ�ضافة �إلى �شركات مك�سيكية مثل �شركة
 Esgeriللنقليات و�سل�سلة المتاجر ال�شمولية الكبيرة  .Liverpoolوالدليل على
النجاح الذي حققته �شركة  Smartleaseهو حجم �أ�سطول مركباتها الذي قفز من
 30مركبة عام � 2014إلى  300مركبة عام  .2016ومن بين هذه المركبات ،هناك
هايبرد.
 128مركبة هينو ،ومن �ضمنها مركبات ِ
وقد ذكر ال�سيد زامورانو �أن كل مركبات ال�شركة تقري ًبا تكون ُم�ست� َأجرة في �شهور
الذروة من دي�سمبر �إلى مايو ،م�ضي ًفا قوله" :بف�ضل هذا الطلب الكبير ،تتجه
التو�سع".
ال�شركة بن�شاط �شديد نحو ّ
و�أردف قائ ًال" :لدينا في الوقت الحا�ضر مكتبان للمبيعات المحلية ،لكننا نخطط
لزيادتها �إلى  32مكت ًبا في غ�ضون خم�س �سنوات لتقديم خدماتنا للعمالء في كافة
�أنحاء المك�سيك".

ال�سيد �أرتورو زامورانو ،المدير العام

ويو�ضح ال�سيد زامورانو �أ�سباب �إقبال ال�شركة على مركبات
هينو.
كنا ن�ستخدِ م مركبات �أمريكية ال�صنع ،لكننا ج ّربنا هينو
لمقارنة الوفر في ا�ستهالك الوقود مع مركبات هينو .وكانت
النتيجة هي �أن مركبات هينو كانت �أكثر توفي ًرا في ا�ستهالك
الوقود ،كما �أدركنا � ً
أي�ضا �أن تكاليف ال�صيانة منخف�ضة
بالن�سبة لمركبات هينو عن مركبات ال�شركات الأخرى .لقد
منحتنا مركبات هينو با�ستمرار �أدا ًء �أف�ضل وخدمة رائعة.
ونحن �سعداء جدً ا لأننا تح ّولنا �إلى هينو".

م�ؤتمر هينو العالمي لعام :2016

مزيد من الت�ضامن و�إعادة ت�أكيد مهمة الإ�سهام في المجتمع
وفي �أعمال العمالء

الفائزون في م�سابقة HINO Cares

الثانية لل�صور الفوتوغرافية

كان مو�ضوع م�سابقة  Hino Caresالثانية لل�صور الفوتوغرافية هو "طريقي المف�ضل".
ويطيب لفريق التحرير �أن يتقدّم بال�شكر لكل الذين �شاركوا وللعدد الكبير من ال�صور
المقدّمة من كافة �أنحاء العالم .وكانت ال�صور الم�شاركة م�شبعة ب�شكل وا�ضح بنوايا

الأ�شخا�ص الذين يقفون خلف العد�سة وقد تم ا�ستعرا�ضها وغربلتها في مقر هينو من
قبل المديرين الم�س�ؤولين عن المبيعات والت�سويق الخارجيين .وقد ح�صلت جميعها
على تقييمات جيدة .وتظهر �أدناه ال�صورتان الفائزتان مع تعليقات الفائزين.

المركز الأول

ال�سيد هو�سي مو�سكيرا (�إكوادور)
Transportes Mosquera

ُعقِدَ م�ؤتمر هينو العالمي لعام  2016في �شهر �أكتوبر في
طوكيو .وهو من الفعاليات الكبرى التي تقام م ّرة كل
�أربع �سنوات لم�شاركة ت�ص ّور وا�ستراتيجية هينو مع
المو ّزعين والوكالء الذين يتج ّمعون من كافة مناطق
العالم .وكان هذا الم�ؤتمر العالمي الخام�س وقد ح�ضره
�أكثر من  350فردًا لهم عالقة بهينو في �أكثر من 60
دولة ومنطقة.
بعد عر�ض فيديو رائع �إيذا ًنا ببدء الفعاليات� ،صعد �إلى
المن�صة الرئي�س يا�سوهيكو �إيت�شيها�شي .وقد �ألقى كلمة
ّ
حما�سية عن ت�ص ّور هينو للم�ستقبل .و�شدّد في كلمته
على �أن هدف هينو هو �أن تت�صدّر هذا القطاع ال على
�صعيد المنتجات والخدمات فقط بل وعلى �صعيد الدعم
الكلي للإ�سهام في التنمية العالمية من خالل دعم
�أعمال العمالء .بعد ذلك ،تحدّث م�س�ؤول �إداري �أعلى
هو �إيت�شيرو هي�سادا ب�صفته م�س�ؤو ًال عن �أن�شطة الأعمال

"�إنه �شرف عظيم لي �أن �أح�صل على هذه الجائزة .هذه ال�صورة هي لطريق
�أقطعه يوم ًيا ويربط بين كيتو (العا�صمة) والبلدة التي �أعي�ش فيها .و�أنا �سعيد
� ً
أي�ضا لأنني تمكنت من �إطالعكم على �شيء ب�سيط من مقاطعة �سانتو دومينغو
عاما ولم
دي لو�س ت�سات�شيال�س الرائعة� .إنني �أقود �شاحنة هينو منذ ً 15
يحدث �أبدً ا �أن خذلتني .وهي تتعامل مع المنحنيات ب�سهولة وتملك القوة
ً
مده�شا يبهرني با�ستمرار .هينو هي �أف�ضل �شريك يمكنني �أن �أتّخذه
و�أدا ًء
و�س�أوا�صل الم�ضي ُقد ًُما كعميل لهينو".

�شرحا حول الجهود الرامية لتعزيز
الخارجية .وقدّم ً
االرتقاء بدعم هينو الكلي ،بما في ذلك المبادرات
الرامية لتوريد القطع في المواعيد ال�صحيحة ،والدعم
العملياتي لمديري �أ�ساطيل المركبات وال�سائقين،
وتح�سين �أدوات الخدمة واالرتقاء بم�ستوى التدريب
للميكانيكيين .و�أعقب ذلك عر�ض من م�س�ؤول �إداري
�أعلى هو �شين �إندو حول تطوير منتجات م�ص ّممة
ي�صا الحتياجات المناطق المختلفة وتحدّث
خ�ص ً
ّ
الم�س�ؤول الإداري هيديوكي �أوماتا عن م�صنع كوغا
الجديد وموقعه كقاعدة �إنتاج عالمية .وكانت الفكرة
الم�شتركة التي �سادت الم�ؤتمر هي التزام هينو
باال�ستجابة الفورية والدقيقة الحتياجات العمالء على
امتداد العالم .وقد قام الم�شاركون بتعزيز �أوا�صر
الترابط والت�ضامن بينهم ك�أع�ضاء في فريق هينو
لتح�سين اال�ستجابة لالحتياجات المتفاوتة من خالل
التح�سين الم�ستمر للمنتجات ودعم هينو الكلي.

المركز الثاني

ال�سيد بيدرو فيليبي �سوتو تو ّري�س (ت�شيلي)
Hino Chile una empresa Indumotora

"لم �أحلم �أبدًا ب�أن يتم اختيار �صورتي .وكانت مفاج�أة �سارة لي عندما
علمت �أن �صورتي ح�صلت على المركز الثاني� .شك ًرا جزي ًال لكم.
هذه �صورة
التقطتها عندما
كنت في �إجازة
لطريق �أح ّبه
كثي ًرا".

AR

دعنا نعرف ر�أيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان .HINO Cares
�سنكون �شاكرين جدًا لو تك ّرمتم بتقديم �أي مالحظات �أو
اقتراحات لتح�سين هذه المجلة.
�أر�سل �إلينا مالحظاتك واقتراحاتك فقد يحالفك الحظ
وتكون �أحد الم�ستجيبين الع�شرة الذين �سيتم اختيارهم
ال�ستالم هدايا تتعلق برالي داكار.

�أمثلة على الأ�شياء التي �ستُقدّم كهدايا
هذه الهدايا عر�ضة للتغيير دون �إ�شعار.
�سيقوم فريق التحرير باختيار الهدايا.

ُيرجى الإجابة على بنود اال�ستطالع الوارد �أدناه.
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العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

ُيرجى مالحظة �أن طريقة اال�ستجابة قد تغ ّيرت قلي ًال عما كانت عليه في العدد الما�ضي.

ُيرجى اختيار مربع واحد لكل مقال.
ر�أيك

جيد جدً ا �أو م�ش ّوق جدً ا جيد �أو م�ش ّوق

ال جيد وال م�ش ّوق

�س ّيئ �أو غير م�ش ّوق

رالي داكار 2017
مقابلة تطوير داكار
تقنية هينو (هايبرِد)
�صوت المالك
م�ؤتمر هينو العالمي 2016
نتائج م�سابقة ال�صور الفوتوغرافية
ُيرجى ا�ستخدام ا�سلوب الم�سح ال�ضوئي (� )scanأو الت�صوير الفوتوغرافي لت�صوير مالحظاتك واقتراحاتك و�إر�سالها بالإيميل �إلى
marketing@hino.co.jp

قبل �إر�سال ملف المالحظات واالقتراحات ُيرجى مراجعته لكي تت�أ ّكد �أنه مقروء.
ن�ص الإيميل الذي �ستر�سله:
ُيرجى �أال تن�سى ذكر المعلومات الواردة �أدناه �ضمن ّ
 .1اال�سم .2 ،الجن�س .3 ،ا�سم ال�شركة .4 ،المن�صب/الم�س ّمى الوظيفي .5 ،الدولة .6 ،العنوان و
 .7العالقة بهينو ( ُيرجى ا�ستخدام �أحد الخيارات التالية� :أ) عميل ،ب) وكيل ،ج) مو ّزع �أو د) غير ذلك.
ن�شكرك مقد ًّما على تعاونك.

يجب تقديم الإجابات حتى تاريخ  20يونيو .2017
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تقرير خا�ص :فريق هينو �سوغاوارا يخو�ض رالي داكار حتى النهاية
للمرة ال�ساد�سة والع�شرين ويفوز للمرة الثامنة على التوالي بلقب فئة
�أقل من  10لترات!
في هذا العدد � ً
عاما على نزولها �إلى الأ�سواق.
أي�ضا ،نظرة على مركبات هينو
ِ
الهايبرد بمنا�سبة مرور ً 25

