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مصنع «تاكاووكا» شاهد على قصة جناح «تويوتا» امللهمة

وهما: اجليـــدوكا وتعني ان 
تتوقف املاكينات تلقائيا عند 
اكتشاف أي خلل ملنع وجود 

عيوب.
والــــ«Just in Time» (في 
املناســـب» وتهدف  الوقـــت 
الى انتاج مـــا يلبي احلاجة 
في وقـــت احلاجة الى جانب 

شعارها الشهير «العميل أوال»  
فضال عن اعتماد «الكايزن» 
أو التطوير املستمر للموارد 
البشرية «نحن نصنع النفسنا 
اهدافـــا مرتفعـــة ثـــم ندفع 
انفســـنا نحو حتقيقها» هذا 
ما تقوله احدى الالفتات في 

«تويوتا».

للتســـليم، في مشهد يشكل 
متعة حقيقية ومنوذجا في 
االدارة على مستوى  فعالية 
خط العمل املتقـــن ومراعاة 
البيئة واالقتصاد في استهالك 
الطاقة، الى جانب القاعدتني 
العامتني املعروفتني واللتني 
قدمتها «تويوتا» لعلم االدارة 

التشـــكيل واللحام والطالء 
ثم التجميع.

يحظى زوار املصنع بفرصة 
مشاهدة اجناز صناعة سيارات 
املراحل  كاملة في مختلـــف 
النهائي  الى فحصها  وصوال 
الكاملة  للتأكد من مطابقتها 
للمواصفـــات وجهوزيتهـــا 

ناغويا - محمد بسام الحسيني

عندما ُيذكر اسم «تويوتا» 
تتبادر الى اذهاننا تلك السيارات 
التي  األنيقة وعالية اجلودة 
العاملية  تنتشر في األسواق 
وحتصد اإلعجاب مبجاراتها 
دائما ألحدث التقنيات وتربعها 
على عـــرش عمالقة منتجي 
الســـيارات حول العالم. هذه 
السيارات املميزة هي نتاج عالم 
ســـاحر ومتكامل يشكل بكل 
معنى الكلمة قصة ملهمة في 
النجاح يشهد عليها التاريخ، 
وعنوانها «مجموعة تويوتا». 
كانـــت زيارتنا الـــى اليابان 
مناسبة لزيارة مدينة «تويوتا» 
في محافظة «أيشـــي» والتي 
استمدت اسمها من الشركة، 
املدينة نحو ٤٠٠  يعيش في 
ألف شخص ويعمل في مصانع 
ومباني مجموعة تويوتا نحو 
٧٠ ألفا نصفهم من املقيمني في 
املدينة، ومن ضمن املباني املقر 
الرئيسي للمجموعة ومركز 
للعمل امليداني يعمل فيه ٨٠٠٠ 
مهندس علـــى تطوير احدث 

التقنيات.
وإلـــى جانـــب ١٢ مصنعا 
في اليابان متتلك تويوتا ٥٤ 
مصنعا في ٢٨ دولة ومنطقة 
العالـــم. ينتـــج مصنع  في 
«تاكاووكا» الشهير في «تويوتا 
سيتي» ١٤٠٠ سيارة يوجا من 
نوع «هارييـــر» و«آي كيو» 
و«أوريس» ويعمل ٥ أيام في 
األسبوع بنظامي تبادل للعمال 
البالغ عددهم نحو ٤٤٠٠ عامل، 
الى جانب عمال الصيانة الذين 
يعملون على مدار الســـاعة 
التي  معهـــم «الروبوتـــات» 
تنجز جزءا كبيرا في املراحل 
األربـــع لتصنيع الســـيارة: 

صورة تذكارية في مصنع «تاكاووكا» في مدينة تويوتا جتمع مدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني وكايسوكي ويوشيتومو كانيهارا واملرافقة ناتسوكو موراماتسو

حتتضـــن مدينة ناغويـــا متحفا يضم 
أكثر مـــن ٤٠٠٠ قطعة، جـــزء كبير منها 
أصلي يستعرض الزائر من خاللها تاريخ 

«تويوتا».
البداية كانت مع صناعة النسيج حيث 
اخترع ساكيتشـــي تويودا (والد مؤسس 
تويوتا موتور) سنة ١٨٩٠ أول آلة حلياكة 
النســـيج يدويا، مســـتوحيا ذلك من عمل 
والدته التي أراد ان يريحها بعد ان تقدمت 
في السن ويسهل عملها. وأتبعها بتطويرها 
على مراحل. كما زار الواليات املتحدة حيث 

أعجب بصناعة السيارة ورغب في نقلها الى 
اليابان، ليتصدى لهذه املهمة ابنه كيشيرو 
بعد تخرجه في اجلامعة عام ١٩٢٠ لينضم 

الى فنيي الشركة.
يشاهد الزوار في أرجاء املعرض بعضا 
من أروع السيارات التي سطعت في تاريخ 
تويوتا املجيد ومنهـــا طراز AA وهو أول 
ســـيارة انتجتها الشـــركة في ابريل ١٩٣٦ 
وحققت جناحا مبهرا لتتوسع «تويوتا» في 
العقود الالحقة حول العالم وتعرض نفسها 

ضمن عمالقة صناعة السيارات.

المتحف التذكاري 
في ناغويا.. يعرض تاريخ 

«تويوتا» المجيد

مراحل عملية إنتاج السيارات
ــع تويوتا بأربع  ــيارات في مصان متر عملية إنتاج الس

مراحل رئيسية هي:

التشكيل:

ــكيل أجزاء جسم  ــرائح الصفائح املعدنية لتش يتم قطع ش
ــيارة، وذلك يتم على أعلى مستويات الدقة واإلنتاجية  الس
ــتخدام أفضل أجهزة التشكيل املعدني وروبوتات  جراء اس

النقل سريعة احلركة.
ــم  اللحـام: يقوم الروبوت بلحام حوالي ٤٠٠ جزء من اجلس
لتشكيل السيارة، حيث تقوم أحدث خطوط اللحام في العالم 
ــدة مناذج مختلفة في كل خط إنتاجي واحد  بالتعامل مع ع

بحيث تنتج هياكل السيارات كاملة وبدقة كاملة.
الطالء:  بعد غسل جسم السيارة، يتم وضع طبقة طالء حتتية 
ــع طبقة الطالء األخيرة  ــطة، قبل وض ثم طبقة طالء متوس
النهائية لتصبح ذات جودة عالية، وقد أصبحت هذه العملية 
صديقة للبيئة جراء استخدام أحدث تقنيات الطالء باملياه.

التجميع: في هذا اخلط التجميعي املصمم ليتالءم مع ظروف 
العمال، يتم تركيب وتثبيت احملركات، والعجالت وغير ذلك 
ــن األجزاء األخرى، ثم يتم إجراء االختبارات والفحوص،  م
ــة التفتيش النهائي، قبيل  ثم تأكيد الضمانات، خالل عملي

املوافقة على شحن السيارات املصنعة.

أكثر من ٩ ماليني مركبة في ٢٠١٤

شكر

ــالل العام  ــان خ ــي الياب ــا ف ــع تويوت ــت مصان أنتج
ــي بقية الدول  ــا ف ــات ومصانعه ٢٠١٤(٣٫٢٦٦٫٨٠٥) مركب
ــوق بـ ٩٫٠٠٤٫٨٢٥  (٥٫٧٣٨٫٠٢٠) لتكون بذلك قد أمدت الس

مركبة.

ــي ادارة التخطيط  ــاعد ف ــكر الى املدير املس نتوجه بالش
ــيتو وزميله مدير  ــتراتيجي في «تويوتا» كايسوكي س االس
املجموعة الثاني في ادارة املبيعات والتسويق يوشيتومو كانيهارا 
ــيتي» الستقبالنا  على حضورهما في طوكيو الى «تويوتا س
ــكر موصول الى  ــاركتنا في اجلولة على املصنع، والش ومش

املساعد في ادارة العالقات املجتمعية هيتوشي ناغاشيما.

جدارية تبني طريقة العمل في البدايةالسيارة AA سيدان أول سيارة انتجتها تويوتا عام ١٩٣٦

جانب من املتحف وفيه بعض من 
أجمل موديالت «تويوتا» التاريخية

أطفال يستمعون لشروحات من أهاليهم حول صناعات السيارات خالل زيارة املتحف الروبوت رمز العصر وأحد املجاالت التي تتفوق فيها «تويوتا» وفي االطار روبوت يعزف أمام حشد من اجلمهورإحدى آالت النسيج األولى التي طورها ساكيتشي تويودا

 Just»الـ«جيدوكا» والـ
in Time» والـ« كايزن» 

و«العميل أوال» 
.. قيم أساسية 

في تويوتا
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متحف «تويوتا كايكان» عني على احلاضر .. وأخرى على املستقبل

في تاريخ «تويوتا»
محطات

١٨٦٧: مولد ساكيتشي تويودا
١٩٢٤: تويودا يخترع موديل G «اوتوماتيك لوم»

١٩٢٩: بيع براءة اختراع اوتوماتيك ـ لوم الى شركة بريطانية
١٩٣٠: بدأ كياشيرو تويودا األبحاث على محرك صغير يعمل بالبنزين

١٩٣٣: تأسيس قسم السيارات في مصانع تويودا اوتوماتيك لوم احملدودة
AA Sedan ١٩٣٦: اكتمال سيارة

١٩٣٧: تأسيس شركة تويوتا موتور احملدودة
١٩٣٨: بدء اإلنتاج في مصنع هونشا

١٩٥٥: اطالق تويوبوت كراون كأول سيارة ركاب مكتملة
١٩٥٧: تصدير أول مناذج من كراون الى الواليات املتحدة

١٩٥٩: بدء اإلنتاج في مصنع موتوماشي (أول مصنع لسيارات الركاب في اليابان)
١٩٦٦: اطالق كوروال، ومصنع تاكوكا يبدأ اإلنتاج

١٩٧٥: بداية أعمال املساكن املسبقة الصنع
١٩٨٨: بدء اإلنتاج في شركة تويوتا لصناعة السيارات في كنتاكي

١٩٨٩: اطالق العالمة التجارية لسيارات ليكزس في الواليات املتحدة
١٩٩٢: بدء اإلنتاج في شركة تويوتا لصناعة السيارات في اململكة املتحدة

١٩٩٧: اطالق برايوس أول سيارة مهجنة في العالم يتم انتاجها بأعداد كبيرة.
١٩٩٩: اإلنتاج الوطني االجمالي يتجاوز الـ ١٠٠ مليون سـيارة ـ شـركة تويوتا 

كيرلوسكار برايفت تبدأ نتاجها في الهند.
٢٠٠٠: شركة سيشوان فاو تويوتا للسيارات تبدأ اإلنتاج في الصني

٢٠٠١: شركة تويوتا لصناعة السيارات تبدأ اإلنتاج في فرنسا
٢٠٠٢: شركة تياجنني فاو تويوتا تبدأ اإلنتاج في الصني

٢٠٠٦: شركة «جاك» تويوتا احملدودة للسيارات تبدأ اإلنتاج في الصني
٢٠١٢: اجمالي اإلنتاج العاملي يتجاوز ٢٠٠ مليون سيارة

٢٠١٤: اطالق «ميراي» وهي أول سيارة تعمل بخاليا الوقود وتسوق للعموم

بعد اجلولة فــــي مصنع تاكاووكا 
انتقلنا إلى متحف «تويوتا كايكان» 

الذي يضم ٧ أجنحة:
١- جنــــاح يعرف بوســــائل تويوتا 
املتنوعة للوصول الى السيارة املثالية 

بيئيا.
٢- جناح السالمة ومرونة احلركة وهو 
يشرح جهود املجموعة نحو الوصول 

الى سيارات امنية بأعلى الدرجات.
٣- جناح يشرح كيف تصنع تويوتا 
اجلودة حتت شعار.. «تفكير جيد.. 

منتجات جيدة».
٤- جناح «تويوتا في املجتمع» ويلقي 
الضوء على تاريخ نشاطات املسؤولية 

االجتماعية للمجموعة.

٥- جناح الســــيارات الرياضية التي 
صنعــــت النجاح والفــــرح واالحالم 

واالنتصارات.
٦- اجلناح اخلــــاص بعرض احدث 

طرازات تويوتا و«ليكزس».
٧- جناح خاص باالطفال يثقفهم على 

صناعة السيارات.
ويضم املتحف كذلك مركز تسوق 
لشــــراء الهدايا التذكارية التي حتمل 

العالمة التجارية لـ«تويوتا».
ومن امتع االجنحة في املتحف ذلك 
الذي يحاكي املستقبل من خلق تصميم 
ســــيارات قد تكون احلاجة ملّحة لها 
في السوق وان لم يتم اعتماد انتاجها 

بعد.

 I-Road ومــــن مناذجها ســــيارة
وروبوتــــات Partner التي ميكنها ان 
جتعل من اســــلوب عيش الكثيرين 
اكثر مالءمة في مجتمعات تزداد حاجة 
الى سيارات كهربائية صغيرة احلجم 
وتتنقل بحريــــة في مدن ذكية حيث 

تدار كفاية الطاقة بعناية.
فمن اجل حياة مريحة ووافرة تعمل 
تويوتـــا على تطوير ســـيارات نظيفة 
ومأمونة، واضافة الى تركيزها الرئيسي 
على الســـيارات املهجنة تعمل تويوتا 
على زيادة كفاية وقود سيارات البنزين 
والديزل وتروج لسيارات خاليا الوقود 
التي تعمل بالهيدروجني والتي ال تطلق 

اي انبعاثات لثاني اوكسيد الكربون.

جناح مخصص لتعريف األطفال كيفية تصنيع السياراتمجسم مصغر ملصنع «تويوتا»

كايسوكي وكانيهارا أمام شعار «تويوتا»

جناح «لكزس»

لقطات مصورة من مراحل التصنيع الـ٤ للسيارات

I - Road منوذج من سيارة
التي صممت ضمن توقعات احتياجات املجتمعات املستقبلية


