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�لعالمة �لتجارية �لعالمية لكافة �لعمالء

�لرئي�س �سيمو يك�سف عن ر�ؤية للطريق �لم�ستقبلي
مع احتفال هينو بعيدها الخام�س وال�شبعين، يبّين الرئي�س يو�شيئو �شيمو خطة جديدة م�شّممة لم�شاعدة هينو على 

اأن تظل اال�شم الذي يحتاج اإليه العمالء.

�شنكون �شاكرين جًد� لو تكّرمتم بتقديم �أي مالحظات �أو 
�قتر�حات لتح�شين هذه �لمجلة.

�أر�شل �إلينا مالحظاتك و�قتر�حاتك فقد يحالفك �لحظ 
وتكون �أحد �لم�شتجيبين �لع�شرة �لذين �شيتم �ختيارهم 

ال�شتالم نموذج م�شّغر ل�شاحنة هينو �أو قّبعة هينو.

HINO Cares دعنا نعرف ر�أيك عن طريق تعبئة ��ستبيان

هذه �لهد�يا عر�شة للتغيير دون �إ�شعار.
�شيقوم فريق �لتحرير باختيار �لهد�يا.

اأمثلة على االأ�شياء التي �شُتقّدم كهدايا

 ُيرجى اختيار مربع واحد لكل مقال.

ُيرجى �الإجابة على بنود �ال�ستطالع �لو�رد �أدناه. 

ُيرجى ا�شتخدام ا�شلوب الم�شح ال�شوئي )scan( اأو الت�شوير الفوتوغرافي لت�شوير مالحظاتك واقتراحاتك واإر�شالها باالإيميل اإلى 
marketing@hino.co.jp

قبل اإر�شال ملف المالحظات واالقتراحات ُيرجى مراجعته لكي تتاأّكد اأنه مقروء.
ُيرجى اأال تن�شى ذكر المعلومات الواردة اأدناه �شمن ن�ّس االإيميل الذي �شتر�شله:

 1. �ال�سم، 2. �لجن�س، 3. ��سم �ل�سركة، 4. �لمن�سب/�لم�سّمى �لوظيفي، 5. �لد�لة، 6. عنو�ن �ل�سركة، 
7. رقم تلفون �ل�سركة � 8. �لعالقة بهينو )ُيرجى االختيار من البنود التالية: اأ( عميل، ب( وكيل، ج( موّزع اأو د( غير ذلك(.

كما اأننا �شنكون �شاكرين جًدا لو تكّرمت بتعريفنا بالمقال االأف�شل بالن�شبة لك في هذا العدد مع ذكر �شبب تف�شيلك له. 

ن�شكرك مقّدًما على تعاونك.

يجب تقديم الإجابات حتى تاريخ 5 يناير 2018.



Hino’s Vision

احتفلت هينو في عام 2017 بمرور 75 عاًما على تاأ�شي�شها. وقد تطّورت ال�شركة خالل ثالثة اأرباع قرن من الزمان لتعمل 
في 87 بلًدا ومنطقة مع تمّتعها محلًيا بن�شيب االأ�شد من �شوق ال�شاحنات المتو�شطة والثقيلة طيلة 44 عاًما متتالية منذ 

عام 1973.

َمْن �شبقونا وغيرهم من  "اإن هينو بحالتها التي هي عليها االآن هي مح�شلة العمل الجاد والحما�شة اللذين تمّيز بهما 
المنخرطين في اأعمالنا. وبنظرة للم�شتقبل، فاإن ما يمكننا اأن نفعله باعتزاز وثقة هو العمل على ا�شتمرارية ا�شم هينو 

وال�شعي جاهدين للمزيد من التعزيز لقيمتها لتوريث ذلك الأولئك الذين �شيْخِلفون الجيل القادم."

هذه هي كلمات يو�شيئو �شيمو، رئي�س �شركة هينو، الذي توّلى دّفة قيادة هينو عام 2017. وكان ال�شيد �شيمو بعد التحاقه 
بال�شركة عام 1981 قد عمل مهند�ًشا في مجاالت مثل ت�شميم الحافالت ورئي�س م�شروع لتطوير NAPS )�شاحنة من النوع 
الذي له مقّدمة بارزة(. ومع ترّقيه في المراتب، خدم في اأدوار من بينها نائب اأعلى لرئي�س �شركة مبيعات هينو موتور 
الواليات المتحدة االأميركية، ومدير عام �شعبة التخطيط، ومدير عام �شعبة اأميركا ال�شمالية، قبل اأن ي�شبح م�شوؤواًل عام 
2011، وم�شوؤواًل اإدارًيا عام 2012، وم�شوؤواًل اإدارًيا اأعلى عام 2015. وفي العام ال�شابق لتعيينه رئي�ًشا لل�شركة، عمل في 
ا اأول رئي�س لل�شركة "محلي التن�شئة"  �شركة تويوتا موتور كوربوري�شن كم�شوؤول اإداري مكّلف با�شتراتيجية ال�شركة. وهو اأي�شً
اأ�شبحت �شركة هينو �شركة تابعة لمجموعة �شركات  اأن  يترّقى في المنا�شب في �شركة هينو لي�شبح رئي�ًشا وذلك منذ 

تويوتا عام 2001.

وبمنا�شبة مرور 75 عاًما على تاأ�شي�س ال�شركة ولو�شعها على الطريق نحو عيدها المئوي، قّدم ال�شيد �شيمو �شعاًرا جديًدا 
هو: �شاحنات وحافالت تفعل المزيد. وقد جل�س مع فريق HINO Cares لمزيد من ال�شرح حول معنى هذا ال�شعار والتفكير 
"ت�شاعد ال�شاحنات والحافالت في دعم احتياجات المجتمع في الوقت الذي يجب اأن يكون ت�شغيلها  اإليه.  الذي ي�شتند 
متناغًما ومن�شجًما معه. اأواًل، من المهم جًدا لنا في هينو اأن نعيد تاأكيد ذلك واأن نعمل بعد ذلك على تحويل هذا واقًعا 
جاهزية  لم�شتوى  بد  ال  والتغّير،  بالكفاءة  تت�شم  وكاأدوات  االإنتاجية،  لتمكين  وكموجودات  العالم.  امتداد  على  ملمو�ًشا 
�شاحناتنا وحافالتنا للعمل اأن يكون اأقرب ما يمكن من 100%. وبهذا الفهم، يجب اأن ن�شنع مركبات ماأمونة وال تتعّطل. 
تح�شين  طريق  عن  المركبات  كفاءة  نرفع  اأن  يجب  حمولتها.  وزيادة  المركبات  وزن  لتقليل  التقنيات  ر  ُن�شخِّ اأن  يجب 
ا�شتهالكها للوقود وزيادة جاهزيتها للعمل اإلى اأق�شى حد ممكن من خالل ال�شيانة الوقائية و�شرعة اإ�شالح االأعطال. 
لكن االأمر ال يقت�شر على ذلك. بل يتحتم علينا نحن فريق هينو اأن ناأخذ وجهة نظر العمالء في االعتبار عندما نفّكر في 

كيفية �شنع "�شاحنات وحافالت تفعل المزيد" واأن نت�شرف بعد ذلك لتنفيذها.

الكامل  المتمّثل في الدعم  التطوير لمنهج هينو الحالي  اإجراء المزيد من  اأول ما ينبغي عمله هو  اإن  ال�شيد �شيمو  يقول 
ا لكل مركبة. "يوجد في الوقت الحا�شر حوالى 1.6 مليون ُمنَتج هينو  لي�شبح منهًجا للدعم الكامل م�شبوًطا �شبًطا خا�شً
يعمل على امتداد العالم. وكل مركبة من هذه المركبات تختلف من حيث كيفية ومكان ا�شتخدامها. وهذا يعني اأنه ينبغي 
اأن يكون هناك منهج دعم كامل مثالي محّدد خا�س بكل واحدة من هذه المركبات. وبعبارة اأخرى فاإنه اإذا كان هناك 1.6 
مليون مركبة في العالم فاإننا نحتاج لتقديم 1.6 مليون نوع من "الدعم الكامل". هذا ما يعنيه تقديم الحد االأق�شى من 
فاإننا  مثالية  بطريقة  �شيانتها  تتم  بكل عميل  مركبة خا�شة  كل  اأن  ل�شمان  ال�شعي جاهدين  وعن طريق  الكامل.  الدعم 
ن�شاهم في دعم اأعمال عمالئنا. وبقيامنا بذلك فاإننا نقّدم بطريقة غير مبا�شرة اأ�شا�ًشا متيًنا ي�شتند عليه نقل الركاب 
وال�شلع لتمكين هينو في النهاية من تقديم م�شاهمة وا�شعة النطاق ومهّمة للمجتمع. لهذا ال�شبب يجب اأال نكتفي بمجّرد بناء 
منتجات رائعة وتقديم دعم كامل يرفع م�شتوى جاهزية المركبات اإلى الحد االأق�شى بل اأن ندخل في تحٍد ن�شط مع اأنف�شنا 

لال�شتفادة من اإمكانيات العالم المترابط ب�شكل متزايد الإيجاد مجاالت جديدة لتح�شين خدمتنا لعمالئنا وللعالم."   

نخو�س تحّدًيا مع �أنف�سنا 
م   لنكون ��سًما يقدِّ

قيمة �أعظم
يو�سيئو �سيمو

الرئي�س والم�شوؤول التنفيذي االأول، ع�شو مجل�س االإدارة
�شركة هينو موتور المحدودة
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�شعار جديد

“Trucks and 
buses that  

do more”

ومات
معل

ت ال
بكا

�ش الششبكات المادية

عند  االعتبار  في  توؤخذ  اأن  ينبغي  التي  النقاط  بع�س  قّدم  ثم  ذلك،  �شيمو  ال�شيد  قال 
ا�شتك�شاف طرق جديدة لدعم العمالء والمجتمع.

"مع قيامنا بمزيد من التطوير لمنهج الدعم الكامل، يجب اأال نن�شى اأبًدا اأهمية االأن�شطة 

ابتكار  في  المتمّثل  الحالي  منهجنا  جانب  واإلى  منطقة.  وكل  دولة  بكل  الخا�شة  المحّددة 
‘الدعم  في  اأكثر  نتو�ّشع  اأن  يجب  للمنطقة"،  والموؤّهلة  لل�شوق  مالءمة  االأكثر  "المنتجات 
الكامل االأكثر مالءمة’ الذي يراعي جيًدا وجهات نظر العمالء في الدول والمناطق المختلفة 
ب�شكل  المهم  �شيكون من  الغر�س،  ذلك  ولتحقيق  كل مركبة.  ا�شتخدام  كيفية  اإلى  اإ�شافة 
اأن  �شيمو  ال�شيد  يعتقد  فيها."  العمل  وِفَرق  هينو  م�شتخَدمي  تطوير  على  العمل  متزايد 
هينو  موارد  تطوير  الجوهري  من  واأن  هينو  ا�شم  ُيغّذي  الذي  النبع  هم  هينو  م�شتخَدمي 
"من االأ�شئلة الجوهرية كيفية بناء عالقة متينة مع العمالء. يجري  اأكبر.  الب�شرية ب�شكل 
العمل حالًيا على تناول هذا ال�شوؤال ال من قبل �شانعي المركبات التجارية فقط، بل ومن قبل 
ا. يجب اأن نحر�س على تجّنب االعتقاد اأن ما نفعله في  ال�شركات في جميع القطاعات اأي�شً
هينو هو الطريقة االأف�شل والوحيدة لفعل االأ�شياء. يجب اأن نعتمد منهجة التوا�شع في عملنا 
واأن نحترم التعّلم من خارج ال�شركة بهدف البحث بن�شاط عّما هو اأف�شل لعمالئنا وتبّنيه. 
وبهذا المفهوم اأريد اأن نعمل لتطوير مواهب يمكنها التفكير خارج نطاق االأُُطر الموجودة 
واأن نوجد عقلية متجددة في مواجهة التحّديات واأن ن�شتجيب ب�شرعة و�شال�شة لهذا العالم 
الذي يتغّير ب�شرعة. وك�شركة، اأود اأن اأرانا نن�شئ نظاًما يمّيز االأفراد لبحثهم عن التحّديات 

ولي�س لتجّنبهم الف�شل ومحافظتهم على الو�شع القائم." 

يرّكز ال�شيد �شيمو على منهجية ن�شطة تواجه التحّديات. وال�شبب في ذلك ب�شيط: اإنه يرى 
والمجتمع.  العمالء  مطلب  هي  التي  القيمة  يحقق  ا�شًما  هينو  تظل  لكي  �شروري  هذا  اأن 
"يتجه العالم نحو الترابط ب�شكل متزايد عبر ال�شبكات، وهو توّجه �شوف ي�شتمر. وهو �شيء 
�شيجلب مزيًدا من الُي�ْشر وتحّديات اأكبر. ويجب اأن نتعامل مع تلك التحّديات بجراأة ونقّدم 
مجّرد  تتعّدى  وحلول  مجاالت  ذلك  ي�شمل  وقد  حًقا.  اإليه  ويحتاجون  يريدونه  ما  للعمالء 
ت�شنيع منتجات رائعة. فقد ي�شتوجب اأن نعمل بطرق تتطّلب اأ�شاليب تفكير مختلفة عن تلك 
المتمّثل في االعتناء  اأبًدا وهو موقفنا  يتغّير  �شيًئا واحًدا لن  الما�شي. لكن  التي كانت في 
بعمالئنا وال�شعي الأن نكون اأف�شل �شريك عمل عن طريق دعم مركبات هينو الخا�شة بهم 
الجديدة  �شيمو  ال�شيد  روؤية  العالم."  الوقت ذاته في تح�شين  الم�شاهمة في  واأعمالهم مع 
لهينو تركت انطباًعا ال ينمحي باأنها متجّذرة ب�شكل وا�شح ورا�شخ في كون هينو ا�شًما يعطي 
الم�شتقبل في مركز  الذي �شتنطلق هينو عبره نحو  الطريق  وروؤية ت�شع   – للعميل  االأولوية 

البوؤرة تماًما.

هينو ترى الطريق الذي ينبغي اأن ن�شلكه.

الدعم الكاملمنتجات جيدة

�شبكات تربط العمالء 
والمجتمع

| مجال جديد   | | مجالت التركيز التقليدية التي تتمحور حول المركبات   |

جاهزية 
�لمركبات للعمل

�قت �لتعّطل

Total Support 
customized for 
each vehicle



نعشق األداء الممتاز لحافالت هينو

20 سنة من استخدام هينو وما 
زلنا راضين تماًما

سعداء إلى أقصى الحدود بهينو.

Hino Owners’Voice

بين مدينة  العام  النقل  تقّدم خدمات  �شركة حافالت  كالينوغ )CBL( عبارة عن  خط حافالت 
1968 بحافلة واحدة فقط.  "اأن�شاأ والداي ال�شركة عام  اإيلوئيلو وبلدة كالينوغ في جزيرة باناي. 
�شمنها  من  مركبة،   32 بت�شغيل  الحا�شر  الوقت  في  ونقوم   1978 عام  ال�شركة  ملكية  وتوليت 
حافالت هينو". هذا ما قاله ال�شيد �شيلي�شتي. وهو يدير ال�شركة االآن مع زوجته التي ت�شغل من�شب 
رئي�س ال�شركة. وقالت ال�شيدة �شيلي�شتي "انخرطت في العمل عندما تزّوجنا عام 1984"، مو�شحة 
اأن حافالت ال�شركة تنطلق كل 15 دقيقة لتقوم باأربع رحالت ذهاب واإياب بحيث تقطع كل حافلة 
حافالتنا  عليها  ت�شير  التي  الطرق  "بع�س  �شيلي�شتي  ال�شيدة  وقالت  يومًيا.  كيلومتر   300 م�شافة 
وعرة وغير معّبدة. وهذا يعني اأن اأداء الحافلة بالن�شبة لنا اأمر جوهري الأن تكاليف ال�شيانة يمكن 
الم�شافات  الخدمة في م�شارات  الحاجة لحافالت يمكنها  دة على  ُم�شدِّ اإيراداتنا"،  توؤّثر على  اأن 

الطويلة دون اأن تتعّطل.

واأو�شحت ال�شيدة �شيلي�شتي قائلة "بداأت عالقتنا بهينو عام 1979 ب�شراء حافلة Hino KM. وقمنا 
الوقود  ا�شتهالك  في  الجيدة  كفاءتها  وبف�شل   .FC حافالت  ثالث  ب�شراء   1996 عام  في  الحًقا 
وقدرة تحّملها اأ�شبحنا نثق تماًما في هذه الحافالت، وهذا االأداء جعلنا من ع�شاق هينو. ومنذ عام 
2012، ا�شترينا المزيد من حافالت هينو ونمتلك االآن 26 حافلة منها نقوم بت�شغيلها." بو�شفها 
في  وجهاتهم  اإلى  واإي�شالهم  الركاب  ب�شالمة  كبيًرا  اهتماًما   CBL �شركة  تولي  عام،  نقل  �شركة 
الموعد. وتبت�شم ال�شيدة �شيلي�شتي وهي تقول اإن اأداء حافالت هينو عامل رئي�شي في تمكين �شركة 

CBL من ت�شيير حافالت على فترات منتظمة كل 15 دقيقة.

واأ�شافت ال�شيدة �شيلي�شتي قولها "وفيما عدا ذلك فاإن مركبات هينو ال تحتاج اإال اإلى الحّد االأدنى 
ولهذا  كثيًرا.  ي�شاعد  وهذا  اإليها،  نحتاج  التي  القطع  على  نح�شل  اأن  ال�شهل  ومن  ال�شيانة  من 
اإيراداتنا وموا�شلة التقّدم."  اأن ت�شغيل حافالت هينو هي طريقة لنا لتعزيز  ال�شبب فاإننا نعتقد 
واإ�شافة  اأعمالنا  في  التو�ّشع  من  المزيد  تحقيق  يمكننا  الطريقة  "بهذه  �شيلي�شتي  ال�شيدة  وقالت 
المزيد من حافالت هينو. وبتلك الطريقة يمكننا م�شاعدة اأعداد اأكبر من النا�س، وهو في الواقع 
حلمنا. اإن عملنا ي�شاعد االأطفال على الذهاب اإلى المدر�شة والتمّكن من القيام بذلك يعني اأننا 
CBL عماًل  �شاعدنا الكثير من االأ�شخا�س على التخّرج. وهذا �شيء يجعل ما نقوم به في �شركة 

يحقق التطلعات."

 Omnico Consortium, Inc. شركة�
�شركة  هي   1997 عام  اأُن�ِشَئت  التي 
وبعد  الجاهزة.  الخر�شانة  ل�شناعة 
الموّرد  خاللهما  كانت  عامين 
�شكايِوي،  مانيال  لمترو  الح�شري 
توّلت  مانيال،  في  �شريع  طريق  وهو 
كبرى  م�شاريع  تنفيذ  ال�شركة 
غالبية  توريد  بينها  من  اإ�شافية 
التحتية  البنية  لم�شاريع  الخر�شانة 
الكبرى مثل المبَنيين الثاني والثالث 
الدولي،  اأكينو  نينوي  مانيال  بمطار 
ولمباٍن  رئي�شية،  �شريعة  وبناء طرق 

عالية في و�شط مانيال وحولها.

وقد اأو�شح ال�شيد ت�شوا قائاًل "عندما اأن�شاأت ال�شركة، كانت 15 �شاحنة من اأ�شل 70 �شاحنة في 
�شراء  وا�شلنا  ذلك،  وبعد  تايوان.  في  �شراوؤها  تم  م�شتعملة  هينو  مركبات  عن  عبارة  اأ�شطولنا 
ا�شترينا   ،2017 عام  وفي  تايوان.  من  عام  كل  في  م�شتعملة  هينو  �شاحنات  ثالث  اأو  �شاحنتين 
FS جديدة  فئة  للخر�شانة  60 �شاحنة خالطة  �شاحنات هينو جديدة الأول مرة، وهي عبارة عن 

تماًما ا�شتريناها دفعة واحدة."

 25 قطرها  ن�شف  دائرة  �شمن  وجهات  اإلى  الخر�شانة  لنقل  يومًيا  رحالت  باأربع  تقوم  "عندما 
الوقود  ُيعتمد عليها واقت�شادية في ا�شتهالك  اأن تكون لديك مركبات  كيلومتًرا، من المهم جًدا 
و�شديدة التحّمل. في عام 2000، عملنا في م�شروع محطة لمعالجة المياه. وكان موقع البناء في 
منطقة معزولة تماًما وال يوجد طريق جيد للو�شول اإليها. كان ذلك الموقع �شعًبا جًدا. وقد تعّطلت 
اأنا فتمّكنت من تزويد  اأما  ت�شليم الخر�شانة،  ال�شركات االأخرى ولم تتمكن من  �شاحنات غالبية 

ذلك الم�شروع اإلى اأن اكتمل وذلك ب�شبب قدرة تحّمل وقوة �شاحنات هينو التي لدّي".

هذه الخ�شائ�س والمزايا االأخرى جعلت ال�شيد ت�شوا من المعجبين بمركبات هينو. وقال ال�شيد 
ت�شوا "في الوقت الحا�شر، لدينا 160 �شاحنة هينو، اأو 80 في المائة من اأ�شطول �شاحناتنا. اإن 
منتجات هينو �شديدة التحّمل بدرجة ال ُت�شّدق ومحّركاتها قوية ويمكن االعتماد عليها اإلى اأق�شى 
الحدود. ولهذه االأ�شباب اأريد اأن اأعتمد على منتجات �شركة واحدة وجعل اأ�شطول �شاحناتي كله 
ب�شكل تدريجي مكّوًنا من مركبات هينو. لقد توّخيت الحر�س ال�شديد في اختيار ال�شركة ال�شانعة 
لمركباتي. لقد اأ�شبحت اأعرف �شاحنات هينو واإن اختيار مركبات من �شنع �شركة واحدة فقط 
تن�شاأ وكذلك فيما  اأمور فنية قد  اأي  اإدارة كل �شيء كما فيما يخ�ّس معالجة  ي�شفي �شهولة على 

يخ�ّس االحتفاظ بمخزون من القطع واإدارته".
واأ�شاف قائاًل "ب�شكل اإجمالي، نحن را�شون عن هينو. وللعلم فاإن المركبات القديمة التي ح�شلنا 
اأنه  20 عاًما. ومن خالل ا�شتخدام مركبات هينو جديدة فاإننا نعرف  عليها موجودة لدينا منذ 
اأعمال  تطوير  على  انتباهنا  وتركيز  اأكبر  ب�شكل  اأعمالنا  على  طاقاتنا  ت�شخير  بمقدورنا  �شيكون 

جديدة واإيجاد عمالء جدد وت�شليم منتجات عالية الجودة."

جمهورية الفلبين  / )CBL( خط حافالت كالينوغ
ال�شيد كيرينو �شيلي�شتي جونَير, رئي�س مجل�س الإدارة

ال�شيدة ماريا روز �شيلي�شتي, الرئي�س

 / Omnico Consortium, Inc.
ال�شيد جوزيف اإل. تششوا, الرئي�س

 / Inland Corporation
ال�شيدة ماريا تيري�شا اآر. اأنطونيو, الرئي�س

كانت بداية �شركة Inland Corporation في عام 1976 كو�شيط تخلي�س 
جمركي. وعندما اأن�شاأها والد ال�شيدة اأنطونيو، بداأت ال�شركة العمل بب�شع 
كانت  الفترة  تلك  وفي  اليابان.  من  �شراوؤها  تم  م�شتعملة  هينو  �شاحنات 
ال�شركة  اإلى  تاأتي  كانت  لكنها  المدر�شة،  في  تزال  ما  اأنطونيو  ال�شيدة 
جميع  عن  تتعّلم  بداأت  هناك  من  اإنها  تقول  وهي  اأعمالها.  في  وت�شاعد 
جوانب االأعمال اللوج�شتية من ال�شفر. ومع مرور الوقت، تطّورت ال�شركة 
النقل  من  �شيء،  كل  تقّدم  متكاملة  لوج�شتية  خدمات  �شركة  اإلى 
اأعمالها  بتو�شيع  الذي تقوم  الوقت  البارد في  التخزين  اإلى  والم�شتودعات 
على الم�شتوى القومي من خالل فروع في اأماكن مختلفة من بينها مانيال 

و�شيبو والغونا. 

ولكن مع  اأخرى،  �شركات  "جّربنا مركبات من �شنع  اأنطونيو  ال�شيد  قالت 
االعتماد  ويمكن  تماًما  جديدة  منتجات  عن  نبحث  كنا  المناف�شة  احتدام 
من  االأدنى  بالحد  وتعمل  تتعّطل  ما  نادًرا  مركبات  اأكبر،  بدرجة  عليها 
به  تتمّيز  ما  نريد  كنا  هينو.  اكت�شاف  اأعدنا  الوقت  ذلك  في  ال�شيانة. 
ا �شركة تنمو  المنتجات اليابانية من موثوقية واأداء ممتاز، لكننا اأردنا اأي�شً

معنا ولديها اال�شتعداد للتفكير في كيفية م�شاعدتنا فيما يخ�س اأو�شاع نقل 
اأخرى يمكننا اأن نقّدمها لعمالئنا. وتمّكنت هينو من القيام بذلك."

Inland Corporation في الوقت الحا�شر حوالى 30 مركبة  لدى �شركة 
عمليات  طريق  عن  اأ�شطولها  لزيادة  تدريجي  ب�شكل  تخطط  وهي  هينو 
اإ�شافية، من بينها �شاحنات تعمل كثالجة  �شراء منتظمة لمركبات هينو 
االأعمال  احتياجات  لدعم  خفيفة  و�شاحنات  كفريزر  تعمل  و�شاحنات 
�شنوات، نخطط لجعل  "خالل ثالث  اأنطونيو  ال�شيدة  وقالت  االإلكترونية. 
اأ�شطولنا باأكمله من مركبات هينو. اإن ال�شيء االأهم في عملياتنا اليومية 
هو باالأ�شا�س التمّكن من تحقيق راحة البال. وهينو تجعل ذلك ممكًنا. اإن 
وهي  متاعب،  دون  يومًيا  كيلومتًرا   150 م�شافة  تقطع  الهينو  �شاحناتنا 
باأداء  للغاية  �شعداء  نحن  الوقود.  ا�شتهالك  في  باقت�شادها  ا  اأي�شً تتمّيز 

مركباتنا الهينو."

ت�شتخدم ال�شركة نجاحها لتقّدم �شيًئا للمجتمع المحلي. فقد �شّيدت مدر�شة 
ومكافح من حي  فقير  في جزء  يعي�شون  الذين  االأطفال  احتياجات  لتلبية 
توندو في مانيال، حيث تقع ال�شركة. وقد �شرحت ال�شيدة اأنطونيو باهتمام 

اأن�شطة ال�شركة المتعلقة بالم�شوؤولية االجتماعية.

"نقّدم وجبات لعدد يتراوح بين 500 و 600 طفل اأيام ال�شبت وندعم ب�شكل 
تام االحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية لب�شعة اأطفال. وفي الم�شتقبل 

ناأمل اأن نتمكن من التو�ّشع في ذلك وقد نعمل على اإن�شاء كلية."



توّفر هينو مركبات ُتعّد األكثر مالءمة 
لعملنا من حيث المواصفات واألداء.

ال�شيد رودريغو بينزون, المدير العامال�شيد كارلو�س اأرتورو بيتانكورث, مدير العمليات اللوج�شتية

ال�شيد بابلو اأندري�س بينافيدي�س, مدير العمليات اللوج�شتية

 / I.R.C.C. El Corral سركة�

Hino Owners’Voice

/ Transportes Alianza سركة�

/ Productos Ramo سركة�

كولومبيا

�شركة El Coral هي �شركة تدير �شل�شلة مكّونة من 420 محاًل للهمبرغر اإ�شافة اإلى 11 
اأخرى  مطاعم  بينها  من  كولومبيا،  في  وال�شراب  الطعام  من�شاآت  من  مختلًفا  نوًعا 

ومحطات للبيرة تتطّلب الح�شول على �شحنات يومية من االأطعمة الطازجة. 
وطبًقا لما قاله ال�شيد كارلو�س اأرتورو بيتانكورث فاإن "هذه المحالت تبيع نحو 10200 

قطعة همبرغر يومًيا في العا�شمة القومية بوغوتا وحدها."

بداأت �شركة El Corral باإ�شافة �شاحنات هينو الخفيفة اإلى اأ�شطولها حوالى عام 2016.

وقال ال�شيد بيتانكورث "ال�شبب الذي جعلنا نبداأ باإ�شافة مركبات هينو اإلى اأ�شطولنا هو 
اأن موا�شفاتها، بما في ذلك هيئتها الخلفية ذات االإطار االأحادي، اأتاحت اإمكانية زيادة 
اأن بداأنا فعلًيا با�شتعمال  �شعة التحميل وكانت االأكثر توافًقا مع احتياجات عملنا. وبعد 
مركبات هينو، اكت�شفنا مزايا اأخرى جديدة. فعلى �شبيل المثال، تم تح�شين االقت�شاد في 
ا�شتهالك الوقود على اأحد خطوط النقل بن�شبة 30% مقارنة بال�شاحنات الم�شنوعة من 
اأن راحة الرحلة و�شهولة التعامل مع مركبات هينو  اإلى ذلك  اأخرى. ي�شاف  قبل �شركة 
جعلتاها تحظى باإعجاب جميع �شائقينا الذين اأ�شبحوا االآن يرغبون بقيادة مركبات هينو 
ال�شيانة ونحن را�شون  اأي م�شاكل فيما يخ�س  اأننا لم نواجه  الم�شتقبل. كما  فقط في 

تماًما عن هينو."

عند �شوؤال ال�شيد بيتانكورث عن م�شتقبل اأعمال �شركة El Corral، اأجاب وعلى وجهه ابت�شامة 
"نخطط لم�شاعفة حجم اأعمالنا من عام 2020 اإلى عام 2022، وي�شمل ذلك تو�شيع �شبكة 

ا بزيادة اأ�شطولنا من مركبات هينو." مطاعمنا خارج البالد. وتق�شي الخطة اأي�شً

واحدة من  65 عاًما،  اأكثر من  اأن�شَئت منذ  التي   ،Productos Ramo �شركة 
كبريات ال�شركات الكولومبية ال�شانعة لالأنواع المختلفة من الخبز والوجبات 
 Chocoramo حلوى  حظيت  فقد  الخ�شو�س  وجه  وعلى  والكعك.  الخفيفة 
مختلف  في  النا�س  بين  هائلة  ب�شعبية  ينتجونها  التي  بال�شوكوالتة  المغطاة 
اأرجاء كولومبيا منذ اأن بداأت ال�شركة باإنتاجها الأول مرة قبل 40 عاًما. "نحن 
ن�شتاأجر 550 �شاحنة خفيفة لنقل منتجات مبا�شرة اإلى نحو 280,000 متجر 

في كولومبيا.

في البداية، كنا ن�شتخدم �شاحنات من �شنع �شركة اأخرى، لكن ذلك تغّير بعد 

بداأت �شركة Alianza اأعمالها عام 1958 باأ�شطول مكّون من 35 حافلة. ولدى 
ال�شركة االآن ما مجموعه 160 حافلة تعمل بين المدن. ويربط اأطول خط نقل 
طولها  رحلة  وهي   – وبوكارامانغا  مونتيريا  بين  ال�شركة  حافالت  عليه  تعمل 
على  هينو  ال�شركة حافالت  وت�شتخدم  االتجاهين.  كل من  في  كيلومتر   700

هذا الخط. المدير العام، رودريغو بينزون، اأخبر هينو ب�شبب ا�شتخدامها.

في  الم�شنوعة  حافالتنا  كل  �شملت  اأداء  مقارنة  اأجرينا   ،2003 عام  "في 
هينو  لحافالت  القيادة  اأداء  اأن  النتائج  واأظهرت  والبرازيل.  واأوروبا  اليابان 
كان االأعلى. اإننا ن�شتخدم حافالتنا لنقل النا�س، لذا فاإن راحة الرحلة تكت�شب 
ا". لكن اإعجاب ال�شيد  اأهمية، وتحقق هينو نتائج عالية في هذا المجال اأي�شً
بينزون ال يقت�شر على اأداء هينو فقط، وهو يقول "اإن هينو تحتّل المركز االأول 
ا. واإذا كان االأمر يتطّلب اأعمال اإ�شالح فاإن  فيما يخ�س خدمة ال�شيانة اأي�شً
ي�شتغرقه  الذي  ذلك  اأق�شر من  هينو  قبل  اإنجازه من  ي�شتغرقه  الذي  الوقت 
تعّطل  زمن  فعلًيا  تخت�شر  هينو  اإن  المناف�شة.  ال�شركات  قبل  من  اإنجازه 

المركبات اإلى اأدنى حّد ممكن."   

في ختام المقابلة، �شاألنا ال�شيد بينزون عن اأحالمه لم�شتقبل �شركته. واأجاب 
قائاًل "نحن �شركة تديرها عائلة، لذا اآمل اأن ياأتي يوم يتوّلى فيه ابني قيادة 
ال�شركة. واآمل اأن نتمّكن من تو�شيع نطاق اأعمالنا لمّد خدمات حافالتنا اإلى 

ا." دول اأخرى اأي�شً

ي�شار: ال�شيد كارلو�س اأرتورو بيتانكورث، يمين: �شائق اإحدى مركبات هينو

.Chocoramo ال�شيد بابلو اأندري�س بينافيدي�س وهو يحمل في يده حلوى

ال�شيد رودريغو بينزون )في المنت�شف( وقد اأحاط به �شائقو مركبات هينو.

هينو خفّضت زمن تعّطل مركباتنا.

نأمل أن نستمر باستخدام 
مركبات هينو لنقل منتجاتنا 

إلى عمالئنا الكثيرين.

تلك  اأداء  اأن  اأدركنا  حتى  هينو  جّربنا  اأن  فما   .2014 عام  هينو  جّربنا  اأن 
كنا  التي  المركبات  اأداء  يفوق  فيها،  الرحلة  راحة  ذلك  في  بما  المركبات، 
ن�شتخدمها،" طبًقا لما قاله ال�شيد بابلو اأندري�س بينافيدي�س، الذي اأ�شاف قائاًل 
اأن هينو نوعية ممتازة، و�شنعمل على زيادة عدد  "اأ�شبحنا، وما زلنا، مقتنعين 

�شاحنات هينو التي ن�شتخدمها."

"لدينا خطة الفتتاح م�شنع جديد لتعزيز القدرة االإنتاجية ونخطط الإطالق ُمنَتج 
جديد هذا العام،" طبًقا لما قاله ال�شيد بينافيدي�س. وتدل كل الموؤ�شرات على اأن 
النمو االإ�شافي ل�شركة Productos Ramo �شيزيد فر�س ا�شتخدام �شاحنات هينو.



Hino’s   Technology

ت�سدير �سا�سيهات �لحافالت 
�لثقيلة ذ�ت �الأر�سية 

�لمنخف�سة بد�أ بتايو�ن

.SinDian Bus مملوكة ل�شركة HS تبّين ال�شورة اأعاله داخل حافلة

تور� كاز�ما
المدير

�شعبة تخطيط المنتجات

قد يجد غالبية النا�س م�شطلح "حافلة منخف�شة االأر�شية" كافًيا الإعطائهم �شورة 
اإن الحافلة  اأقول  عن تلك المركبة. واأخاطر بتعريف ما هو معروف بالبديهة حين 
منخف�شة االأر�شية هي حافلة ذات بنية اأر�شية فائقة االنخفا�س تجعل النقل على 
خطوط الحافالت اأكثر قابلية لال�شتخدام، وخا�شة بالن�شبة للركاب الم�شّنين وذوي 
االإعاقات. وتتوقع هينو اأن تجد مثل هذه الحافالت قبواًل اأكبر واأن تنت�شر على امتداد 
العالم مع تطّلع المجتمعات لتلبية احتياجات ال�شكان الم�شّنين واال�شتجابة لق�شايا 

اجتماعية وبيئية اأخرى مثل تقليل اأعداد المركبات التي ت�شير على الطرق.

في عام 2015، بداأت هينو بت�شدير �شا�شيهات حافالت HS الثقيلة ذات االأر�شية 
فائقة االنخفا�س اإلى تايوان. واأو�شح مدير �شعبة تخطيط المنتجات تورو كازاما اأن 
منخف�شة  حافالت  با�شتحداث  المطالبة  على  بن�شاط  عملت  التايوانية  "الحكومة 
االأر�شية وذلك من منطلق ن�شر حافالت تتمّيز ب�شهولة اأكبر في ا�شتخدامها وخلّوها 
هذا  يرّددون  العمالء  من  متزايد  عدد  اأ�شبح  الخلفية،  هذه  وعلى  المعّوقات.  من 
الوقود  ا�شتهالك  في  االقت�شاد  حيث  من  هينو  ب�شمعة  علم  على  وكانوا  المطلب. 
الغيار،  قطع  توريد  بينها  ومن  عام  ب�شكل  الممتازة  والخ�شائ�س  التحّمل  وقدرة 
اأر�شية منخف�شة. ولتلبية هذه االحتياجات،  اأن نقوم بتوريد حافالت ذات  واأرادوا 
قّررت هينو في عام 2013 اأن تقوم بتطوير �شا�شي الموديل HS من الحافالت ذات 
االأر�شية فائقة االنخفا�س ل�شوق تايوان. وبعد عامين من اأعمال التطوير، تمّكنا من 

طرح هذا ال�شا�شي في ال�شوق."

وقد تم تطوير �شا�شي الحافلة ذات االأر�شية فائقة االنخفا�س HS ل�شوق تايوان على 
والموؤّهلة  لل�شوق  مالءمة  االأكثر  "المنتجات  في  المتمثلة  هينو  فل�شفة  من  اأ�شا�س 
عميل  كل  يطلبها  التي  للموا�شفات  بمرونة  اال�شتجابة  من  نتمكن  لكي  للمنطقة" 
هينو  حافالت  من  حافلة  كل  لتطوير  ن�شعى  "اإننا  كازاما  وقال  وجهة.  كل  وتتطّلبها 
ال�شيانة  و�شهولة  االأ�شيلة من موثوقية وقدرة تحّمل  بهدف تحقيق خ�شائ�س هينو 
اإ�شافة اإلى الجمع بين هذه الخ�شائ�س وخ�شائ�س القوة الممتازة وقابلية القيادة 
 ،J08E-VD واأمان الفرملة والراحة اأثناء الرحلة. وقد تم تجهيز ال�شا�شي بالمحّرك
قاعدة  الإن�شاء  تايوان  في   RK/RN حافالت  في  ناجح  ا�شتخدام  ب�شّجل  يفخر  الذي 
لال�شتخدام  ا  ي�شً خ�شّ م�شّمم  الهواء  ومنّظف  البيني  للمبّرد  ل  ُمعدَّ بتوزيع  َزت  ُجهِّ
الحافالت  هذه  اأن  وهي  بارزة  اأخرى  خا�شية  وهناك  االأر�شية.  منخف�شة  كحافلة 
اأتاح  هذا  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  الخلفي.  للمحور  الحافتين  مرتفع  محوًرا  ت�شتخدم 
اأر�شية  موّفًرا  االرتفاع،  في  تفاوتات  دون  منخف�شة  اأر�شية  على  الح�شول  اإمكانية 
تجهيز  طريق  عن  للحافلة  الخلفية  الجهة  اإلى  االأمامية  الجهة  من  تمتد  منب�شطة 
خزانات الهواء والتجهيزات الثانوية االأخرى حول ال�شا�شي." وفي الوقت الحا�شر يتم 
ت�شغيل �شا�شيهات Hino HS في تايوان في �شورة حافالت مكتملة ال�شنع يتم تركيبها 

ة ببناء هياكل المركبات.  من قبل �شركات محلية مخت�شّ

HS لقيت  "�شا�شيهات الحافالت ذات االأر�شية فائقة االنخفا�س  اأن  واأو�شح كازاما 
الوحدات  الإنتاج  طلبيات  تلقينا  وقد  للجميع.  الكبيرة  الجهود  بف�شل  ممتاًزا  قبواًل 
باأعداد �شنوية اأكبر بكثير مما كنا نتوقع، وهي م�شكلة نحن �شعداء بوجودها."  نجاح 
هذه المبادرة في تايوان اأّدى اإلى قيام هينو بو�شع خطط لت�شنيع وبيع الحافالت ذات 
االأر�شية المنخف�شة في العديد من االأ�شواق االأخرى في العالم. وقد ال يطول انتظارك 
في  ُت�شِهم  االأر�شية  منخف�شة  للم�شتخِدم  �شديقة  هينو  حافلة  فيه  ترى  الذي  لليوم 

ت�شهيل انتقال النا�س في منطقتك التي تعي�س فيها.



في هذا الق�شم, نقّدم تجارب اأحد مالكي مركبات هينو في تايوان والذي يقوم بتششغيل حافالت Hino HS التي تت�شّمن 
التقنية المششار اإليها في المقال الخا�س بتقنية هينو في ال�شفحات ال�شابقة.

ال�شيد تي – ويه ت�شو ال�شيد ت�شون – ه�شيونغ ت�شانغ

Hino Owners’Voice

 Capital Bus مجموعة  من  كجزء   1954 عام   Taipei Bus �شركة  اأن�شئت 
Group. وت�شمل منطقة خدمتها 89 م�شاًرا في منطقة العا�شمة تايبيه واأربعة 
تقوم  958 مركبة  الحا�شر  الوقت  ولديها في  ال�شريعة.  الطرق  م�شارات عبر 
م�شّغلة  �شركة  اأول   Taipei Bus �شركة  اأ�شبحت   ،2012 عام  وفي  بت�شغيلها. 
ح�شلت  كما   .ISO 9001 �شهادة  على  تح�شل  تايوان  في  العامة  للحافالت 

ال�شركة على 20 جائزة متتالية من حكومة مدينة تايبيه لخدمتها الممتازة.

يتاأّمل رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة تاريخ ال�شركة مع هينو، ويقول بحلول عام 
2009 كانت �شركة Taipei Bus قد ا�شترت اأكثر من 3000 حافلة هينو، بف�شل 
جودة �شنع المركبات وكفاءتها العالية في ا�شتهالك الوقود. ولكن عندما دعت 
�شيا�شة الحكومة التايوانية ال�شتخدام و�شائل نقل عام عديمة الحواجز في عام 
�شركات  �شنع  من  حافالت  ا�شتخدام  �شوى  خيار  اأي  اأمامنا  يكن  لم   ،2009
اأر�شية منخف�شة في  اأو كورية الأن هينو كانت ال ت�شنع حافالت ذات  �شينية 

ذلك الوقت."

SinDian Bus ب�شراء مركبات هينو وتقديم خدمات النقل العام في  بداأت �شركة 
تايبيه منذ عام 1980. ونقوم في الوقت الحا�شر بت�شغيل 304 حافالت )با�شات( 
ذات   Hino HS حافلة   37 بينها  من  الكبرى،  تايبيه  منطقة  في  م�شاًرا   12 تخدم 

االأر�شية المنخف�شة، ومن المقرر اإ�شافة 62 حافلة هذا العام." 

"يتكّون اأ�شطول حافالتنا من مركبات هينو بن�شبة 100%. قال ال�شيد ت�شانغ ذلك 
باعتزاز. واأخبرنا لماذا وقع اختياره على هينو.

"قبل اأكثر من 20 �شنة، اخترنا هينو لتكون نوع الحافالت الوحيد الأ�شطولنا ب�شبب 

هينو حريصة جًدا على 
تلبية احتياجات العمالء.

”أنا واثق أننا اتخذنا القرار 
الصحيح باختيارنا 
لمركبات هينو.“

وتحّدث باعتزاز عن عالقته مع هينو. "عندما ك�شفت هينو النقاب اأخيًرا عن 
دولة  اأول  تايوان  اأ�شبحت   ،2016 عام  المنخف�شة  االأر�شية  ذات  حافالتها 
على  بناًء  المنخف�شة  االأر�شية  ذات   HS حافالت  �شراء  وقّررنا  تعتمدها. 
تجربتنا االإيجابية مع مركبات هينو في الما�شي. وفي الوقت الحالي، هناك 
82 حافلة HS في الخدمة، ومن المقّرر اإ�شافة 61 حافلة اأخرى في الن�شف 
الثاني من هذا العام. ونخطط لتو�شيع نطاق تغطيتنا للحافالت ذات االأر�شية 

المنخف�شة لت�شمل مزيًدا من الم�شارات في الم�شتقبل."

وعندما ُطِلَب منه تقييم حافالت HS وهينو ككل، اأجاب "تولي هينو اهتماًما 
ا لت�شميم ال�شا�شي. اإن حافلة HS لها القدرة على توفير اأق�شى م�شاحة  خا�شً
اأر�شية بال درجات، االأمر الذي يعطي راحة اإ�شافية للركاب. وفيما يخ�س اأداء 
 SCR هي الحافالت الوحيدة في تايوان التي تخلو من HS المحّرك فاإن حافلة
تكاليف  خف�س  اإلى  اأّدت  الخ�شائ�س  وهذه  المنخف�شة.  باالأر�شية  وتتمّيز 
الت�شغيل بدرجة كبيرة. واأنا مقتنع اأن هينو تقوم باأكثر من مجّرد اإنتاج منتجات 
اأن  كما  العمالء.  احتياجات  تلبية  على  ا  اأي�شً تحر�س  اإنها   – الجودة  عالية 
موّزعي مركبات هينو هم �شركاء �شركة Taipei Bus الذين يحظون باأكبر قدرة 
من الثقة لما يقدّموه من خدمات على اأعلى م�شتوى من الجودة. وهذا كله يدل 
على اإخال�س هينو في تكري�س نف�شها للعالقات طويلة االأمد مع العمالء، وهذه 
خالل  من  العالقات  هذه  لتطوير  اأتطّلع  واإنني  الثقة.  على  مبنية  العالقات 

تح�شين م�شتوى الُي�ْشر لجميع ركاب النقل العام."

ال�شيد بو وين لي, رئي�س مجل�س الإدارة

ال�شيد تششون – ه�شيونغ تششانغ, رئي�س مجل�س الإدارة
ال�شيد تي – ويه تششو, مدير ال�شيانة

/ Taipei Bus Company, Ltd. سركة�

/ SinDian Bus Co., Ltd. سركة�
لل�شركات،  اليابانية  باالإدارة  الخ�شو�س  وجه  على  معجب  واأنا  الفائقة.  جودتها 
وخا�شة اأ�شلوب �شركات �شناعة المركبات اليابانية في مراقبة الجودة من الم�شنع 
االعتماد  واإمكانية  تحّملها  قدرة  اأثبتت  هينو  مركبات  اأن  اأعتقد  لذا  العميل.  اإلى 
الجيدة  المركبات  اأن  واأعتقد  المطّول.  اال�شتخدام  من  �شنوات  خالل  من  عليها 
ت�شتحق اأن يقودها �شائقون جيدون. ولدينا لجنة م�شتقلة م�شوؤولة عن التوظيف وهي 
تعمل على التاأّكد من اأن �شائقي مركباتنا يت�شاركون القيم ذاتها. وعملية التوظيف 
50 طلًبا لكل وظيفة �شاغرة  تّت�شم بالتناف�شية على وجه الخ�شو�س. ونتلقى عادة 
على الرغم من النق�س العام في ال�شائقين في هذا القطاع. وبف�شل جودة موظفينا 
ومركبات هينو، قمنا بخف�س تكاليف الت�شغيل عن طريق تقليل اأعمال ال�شيانة اإلى 
فاإننا نحافظ على  العاملين، ومع ذلك  االأدنى من  الحد  وبا�شتخدام  االأدنى  الحد 

معّدل توّفر المركبات عند م�شتوى مرتفع بدرجة ا�شتثنائية."

ترّوج  الحكومة  بداأت  "عندما   .HS لحافالت  عالًيا  تقييًما  ت�شانغ  ال�شيد  اأعطى 
�شيا�شاتها  من  2009 كجزء  عام  المنخف�شة  االأر�شية  ذات  الحافالت  ال�شتخدام 
للرعاية االجتماعية، كنت على قناعة باأن هينو لن تلبث اأن توّفر حافالت منخف�شة 
االأر�شية. واأخيًرا، ان�شّمت اإلى اأ�شطولنا عام 2016 اأول حافلة HS في العالم من 
فئة االإنتاج العام. اإن حافلة Hino HS ت�شّهل كثيًرا على الركاب اإمكانية الركوب فيها 
اأن هيكلها القاعدي )ال�شا�شي( م�شّمم بحيث يّت�شع لم�شاحة  والترّجل منها. كما 
وهذه  االأخرى.  ال�شركات  ت�شنعها  التي  الحافالت  من  اأكبر  الدرجات  من  خالية 
قابلية  تعزيز  طريق  عن  االجتماعية  بم�شوؤوليتنا  الوفاء  على  ت�شاعدنا  الخا�شية 
تم  فقد  لل�شائقين  وبالن�شبة  االإعاقات.  وذوي  الم�شّنين  للركاب  والخروج  الدخول 
ال�شائقون  وي�شعر  تلقائي.  حركة  بناقل  مجّهزة   HS حافلة  الأن  اال�شتقرار  تعزيز 

بال�شعادة ل�شال�شة خرج قدرة المحّرك، ناهيك عن هدوئها."

في الختام، عاد ال�شيد ت�شانغ بذاكرته اإلى تاريخه مع مجموعة هينو. "لقد اأقمنا 
الثقة  من  النوع  وهذا  الثقة.  على  تقوم  وموّزعيها  موتور  هوتاي  مع  قوية  عالقات 
المركبات،  �شراء  مرحلة  في  كبيًرا  دعًما  هينو  وتقّدم  طوياًل.  وقًتا  بناوؤه  ي�شتغرق 
اإلى تقديم خدمات تّت�شم بالكفاءة والجودة العالية بعد ال�شراء. واأنا واثق  اإ�شافة 
تماًما اأننا اتخذنا القرار ال�شحيح باختيارنا لمركبات هينو، و�شنوا�شل ا�شتخدام 

مركبات هينو في الم�شتقبل."

تايوان



هينو موتورز تحتفل بمر�ر 75 عاًما على �إن�سائها 
تحتفل �شركة هينو موتورز هذا العام بمرور 75 عاًما على اإنششائها. ومنذ 
اأن اأنشِشَئت في 1 مايو 1942, داأبت هينو على ال�شتجابة لحتياجات العمالء 
وعالمات  موا�شيع  ب�شعة  واإبراز  باختيار  هنا  ونقوم  الع�شر.  ومتطلبات 
بارزة من هذا التاريخ الم�شتمر منذ 75 عاًما. وتبقى هينو بنف�س القدر من 
والعمالء  المجتمع  باأق�شى طاقتها لال�شتمرار في منح  بالعمل  اللتزام 

القيمة التي يريدونها. نرجو اأن تتوقعوا اأ�شياء رائعة من هينو.

خم�سينيات �لقرن �لع�سرين�أربعينيات �لقرن �لع�سرين
تاأ�شي�س �شركة هينو لل�شناعات 

الثقيلة المحدودة 

KY و ZY ظهور الموديلين

اندماج ذراَعي الإنتاج والمبيعات تحت 
م�شّمى �شركة هينو موتورز المحدودة

بدء مبيعات دوترو محلًيا )ال�شل�شلة 
)HINO 300

اإعادة ت�شميم الششاحنات المتو�شطة 
والثقيلة في اليابان

تكت�شح �شباق رالي باري�س داكار باإحراز المراكز الأول 
والثاني والثالث في فئة اأقل من 10 لترات

تعاون تقني مع �شركة رينو

ي مركبات بري�شكا وكونتي�ّشا ا�شتحداث خطَّ

اإنششاء �شركة مبيعات هينو موتور 
المحدودة و�شركة هينو موتورز 

الدخول في تحالف مع مجموعة تويوتا المحدودة
ظهور الششاحنة TH10 ذات المقّدمة البارزة الإعالن عن حافلة ذات �شاحنة مقطورة ثقيلة

اأ�شبحت اأكبر بائع للششاحنات 
المتو�شطة والثقيلة في اليابان

عدد الوحدات المباعة خارج اليابان 
يتجاوز عدد الوحدات المباعة في 

اليابان لأول مرة

الدخول في �شناعة مركبات 
التنقيب عن المعادن

العدد الكلي للششاحنات والحافالت 
المباعة يبلغ 3 ماليين وحدة

الإعالن عن اأول �شاحنة في العالم 
رباعية المحاور منخف�شة الأر�شية, 

KS300 وهي ال�شل�شلة

العدد الكلي للششاحنات والحافالت اإطالق مركبات NAPS الم�شّممة تحديًدا ل�شوق اأميركا الششمالية
الهايبِرد يبلغ 10,000 وحدة

الفوز للمرة الثامنة على التوالي ببطولة فئة 
اأقل من 10 لترات, منهية ال�شباق لل�شنة 

ال�شاد�شة والعششرين على التوالي

اإنششاء اأعمال في دول اآ�شيوية 
من بينها اإندوني�شيا وماليزيا 

وباك�شتان

The HinoofHistory

�ستينيات �لقرن �لع�سرين

ت�سعينيات �لقرن       �لع�سرينثمانينيات �لقرن �لع�سرين�سبعينيات �لقرن �لع�سرين

عام 2010 �ما بعده�لعقد �الأ�ل من �لقرن �لحادي ��لع�سرين

 اإطالق اأول حافلة 
 هايبِرد في العالم تعمل 

على الديزل والكهرباء
تتناف�س لأول مرة في �شباق رالي 

داكار وتتمكن من اإكمال ال�شباق
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�لعالمة �لتجارية �لعالمية لكافة �لعمالء

�لرئي�س �سيمو يك�سف عن ر�ؤية للطريق �لم�ستقبلي
مع احتفال هينو بعيدها الخام�س وال�شبعين، يبّين الرئي�س يو�شيئو �شيمو خطة جديدة م�شّممة لم�شاعدة هينو على 

اأن تظل اال�شم الذي يحتاج اإليه العمالء.

�شنكون �شاكرين جًد� لو تكّرمتم بتقديم �أي مالحظات �أو 
�قتر�حات لتح�شين هذه �لمجلة.

�أر�شل �إلينا مالحظاتك و�قتر�حاتك فقد يحالفك �لحظ 
وتكون �أحد �لم�شتجيبين �لع�شرة �لذين �شيتم �ختيارهم 

ال�شتالم نموذج م�شّغر ل�شاحنة هينو �أو قّبعة هينو.

HINO Cares دعنا نعرف ر�أيك عن طريق تعبئة ��ستبيان

هذه �لهد�يا عر�شة للتغيير دون �إ�شعار.
�شيقوم فريق �لتحرير باختيار �لهد�يا.

اأمثلة على االأ�شياء التي �شُتقّدم كهدايا

 ُيرجى اختيار مربع واحد لكل مقال.

ُيرجى �الإجابة على بنود �ال�ستطالع �لو�رد �أدناه. 

ُيرجى ا�شتخدام ا�شلوب الم�شح ال�شوئي )scan( اأو الت�شوير الفوتوغرافي لت�شوير مالحظاتك واقتراحاتك واإر�شالها باالإيميل اإلى 
marketing@hino.co.jp

قبل اإر�شال ملف المالحظات واالقتراحات ُيرجى مراجعته لكي تتاأّكد اأنه مقروء.
ُيرجى اأال تن�شى ذكر المعلومات الواردة اأدناه �شمن ن�ّس االإيميل الذي �شتر�شله:

 1. �ال�سم، 2. �لجن�س، 3. ��سم �ل�سركة، 4. �لمن�سب/�لم�سّمى �لوظيفي، 5. �لد�لة، 6. عنو�ن �ل�سركة، 
7. رقم تلفون �ل�سركة � 8. �لعالقة بهينو )ُيرجى االختيار من البنود التالية: اأ( عميل، ب( وكيل، ج( موّزع اأو د( غير ذلك(.

كما اأننا �شنكون �شاكرين جًدا لو تكّرمت بتعريفنا بالمقال االأف�شل بالن�شبة لك في هذا العدد مع ذكر �شبب تف�شيلك له. 

ن�شكرك مقّدًما على تعاونك.

يجب تقديم الإجابات حتى تاريخ 5 يناير 2018.


