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مقدمة مع بعض التفصيل
تعترب الصناعة واحدة من ركائز القوة االقتصادية اليابانية .ففي هذا القطاع تأتي اليابان يف املركز
الثالث عامليا بعد الواليات املتحدة األمريكية والصني  .فهي إذن حمرك وعصب االقتصاد واجملسد
احلقيقي للنجاح والتفوق الياباني .
فاليابان هي ثاني أكرب منتج عاملي للفوالذ ،وحتتل مركزا مهيمنا يف جمال بناء السفن وهي متلك ثاني
أكرب اسطول جتاري يف العامل .
حيتل اليابان املراتب األوىل يف إنتاج السيارات فالشركات اليابانية مثل تويوتا ،نيسان ،هوندا) قامت
بإنتاج  20001مليون سيارة وهذا سنة  ،1002كما نالحظ سيادة يابانية يف تصنيع الدراجات حيث أن
ثالثة ارباع الدراجات يف العامل هي باتنية الصنع (هوندا ،كاوازاكي ،ياماها )...كما أنها حتتل املرتبة
األوىل يف صناعة آالت الورش .
اليابان هي أول بلد منتج لإللكرتونيات يف العامل (أجهزة التلفزيون ،مسجالت الفيديو ،أجهزة
التسجيل ،وهي تعترب أيضا أول بلد منتج للروبوتات يف العامل (اإلنسان اآللي :الروبوتيك) وحيتل مكانة
ال بأس بها يف جمال اإلعال م اآللي ،والبوروتيك (اآلالت الناسخة)
حيتل اليابان املركز الثاني يف جمال االتصاالت ،التكنولوجيا احليوية والسعي إىل تطوير مواد جديدة،
إال أنه ما زال يعاني من ضعف يف جماالت الصناعات الدوائية واجلو والفضاء .
وتقو م هذه الصناعة اليابانية على نوعني من املؤسسات:
 اجملموعات الصناعية العمالقة  :الكوريستسو ،مثل ميتسوبيشي ،سوميتومو ،ميتسوي ،فهذهالتكتالت ملختلف الشركات الصناعية وعلى غرار شركة "فوجي" تتمحور يف أغلب األحيان حول
البنوك ،معتمدة يف ذلك على الشركات التجارية ،سوجو سوشا ،وعلى دعم الدولة وباخلصوص عن
طريق وزارة الصناعة .
 املؤسسات والشركات اليت تكفل التعاقد ،تضمن بالتقريب الثلث من اإلنتاج الصناعي وقداستطاعت أن تثبت قدرتها الكبورة على التكيف يف حالة األزمات االقتصادية ،كما أنها صما م أمان
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بالنسبة للشركات العمالقة .هذا النظا م يتيح قدرا كبورا من املرونة وسهولة التكييف االقتصادي .إن
القدرة املالية للمجمعات الكبورة تدعم االستثمار يف البحث والتطوير وغزو األسواق اجلديدة .
اما نوعية وإسرتاتيجية الصناعة اليابانية  :فأهم الصناعات اليت تعتمد عليها الصناعة اليابانية يف البداية
كانت على قطاع النسيج وعلى الصناعات األساسية .
واعتبارا من سنة  2620أعطت اليابان األولوية لصناعة السيارات واإللكرتونيات ،كذلك فهي تقو م
بتمويل واردات هذه الصناعة ومعداتها الالزمة ،من أجل أن تصبح أكثر قدرة على التنافس والتكيف
مع الطلب العاملي .
ومن ثم قامت اليابان بعد ذلك بتغيور اإلسرتاتيجية ،ماحنة بذلك االمتياز للروبوتيز م أو صناعة الرجل
اآللي (فوزي) والتكنولوجيا عالية التقنية ،على أن يتم الرتكيز خصوصا على اجلودة .
هكذا يظهر النموذج الياباني ،معتمدا أساسا على تشكيل فرق إنتاجية صغورة مكونة من عمال
متعددي املواهب يستطيعون القيا م بعدة مها م (و بالتالي اخلروج من التقليد).
وهنا يتجلى اهلدف النوعي املوضوع وهو احرتا م " اخلمسة أصفار" « :صفر خمزون ،صفر أخطاء ،صفر
أوراق ،صفر أعطاب ،صفر تأجيل» عقب أزمة أعوا م  2660أخذت الصناعة اليابانية منعطفا جديدا من
إعادة تنظيم الصناعة التقليدية ،حتى أنها قامت بالتخلي عن بعض النشاطات االقتصادية يف آسيا
واحمليط اهلادي وركزت على صناعة التكنولوجيا املتقدمة ،كما أن البحث والتطوير بدأ حيتل موقعا
متزايد األهمية .
الصناعة امليكانيكية  :صناعة السيارات هي إحدى القطاعات الرئيسية يف اليابان .والذي أصبح
واحدا من أكرب مصدري العامل للسيارات .
الصناعة التقليدية  :عرفت عملية تنظيم اإلنتاج حتوالت عميقة ،إذ جند اليابان يستعد للرتاجع عن بعض
النشاطات .
الصناعة الثقيلة  :قا م اليابان بتحديثها ،وتطوير طرق إنتاجها ومل يرتك قطاعا إال ومسه التطوير
والتحديث .
صناعة النسيج  :استمر لعدة أعوا م حالة ضعف ،ليتحول بعدها اليابان إىل صناعة أقمشة جديدة هي
مثرة أحباث علمية بسبب إعادة التنظيم واهليكلة للصناعة اليابانية .
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بناء السفن  :تبقى اليابان حمافظة على مركزها األول عامليا واليت تبقى بالتناوب بني اليابان وكوريا
اجلنوبية
اما صناعة التكنولوجيا الدقيقة  ،فالصناعة اإللكرتونية الدقيقة هي اختصاص ياباني ،وأحد رموز
التفوق والنجاح هلذا البلد.
اما قصة تركيز اليابانيني على جودة ونوعية املنتج الياباني ،فانه بعد سنوات احلرب العاملية الثانية
املدمرة كانت اليابان يف ذلك الوقت يف بداية إعادة اإلعمار والبناء الصناعي واالقتصادي مرة أخرى ،
فتم دعوة الدكتور إدوارد دمينج واملهندس جوزيف جوران (صاحبا نظرية اجلودة) إللقاء عدة حماضرات
يف اليابان أما م رجال األعمال والصناعيني واملهندسني والعمال ويف اجلامعات اليابانية .
وقد القت نظرية اجلودة ومبدأ النوعية صدى واسع جدا باليابان وتبنتها مجيع املصانع واملعامل حتى
أصبحت مطبقة يف مجيع أحناء اليابان بشكل جدي جدا ومت اخضاع كل السلع واملنتجات اليابانية
الختبارات قاسية جدا للكشف عن العيوب التصنيعية واخللل أثناء اإلنتاج .
وقد أدت هذه اخلطوة اهلامة إىل حتسن مسعة السلع واملنتجات اليابانية على مستوى العامل ألن أي سلعة
أو منتج ال خترج من املصنع اال وقد مت اجتيازها الختيارات اجلودة والنوعية مما جعل املستهلك يقبل
عليها سواء بالواليات املتحدة أو خارجها نظرا جلودتها وخلوها من العيوب التصنيعية .
وقد أدى هذا التطبيق إىل كسب ثقة املستهلك عامليا وإىل قفز حصة املنتجات اليابانية بالسوق
األمريكية من  % 4إىل  % 10خالل سنوات قليلة وإىل نسبة أكرب خالل السنوات التالية مما أدى
تكدس املنتجات والسلع األمريكية املَنشأ باملخازن وعزوف املستهلكني عنها .
ولقد أساءت الشركات واملصانع األمريكية يف ذلك الوقت فهم احلقيقة اجلديدة واحلادثة بالسوق
وأعادت ظاهرة اجتاه الزبائن لتلك املنتجات اليابانية إىل عامل السعر األقل فعمدت إىل ضرب األسعار
وختفيضها .
و احلقيقة أن سوء فهم املوضوع كبد الشركات واملصانع األمريكية الكثور مما أدى إىل خروج
الكثور منها من السوق وبالتالي إىل زيادة حصة املنتجات اليابانية وهيمنتها بالسوق األمريكية والعاملية.
وبعد سنوات من احلورة متكن األمريكان من الوصول إىل السر وبدؤا بتطبيق نظرية اجلودة.

-9-

اما السر الياباني يف الصناعة فهو مبدأ جديد ومتطور امسه (اجلودة الشاملة) اليت طورها اليابانيون بعد
تطبيقهم ملبدأ اجلودة والنوعية (اليت كانت أمريكية باألصل) وهي تتلخص يف الرتكيز على تطوير
جودة كل خطوة من خطوات اإلنتاج والوقاية من اخلطأ قبل حدوثه وبالتالي عد م تأثر املنتج النهائي بأي
خطأ.
فاليابانيون بعد أن كانوا يستوردون اجلودة أصبحوا مصدرين هلا وأصبح العامل باكملة حياول أن يلحق
بالركب الياباني يف تقديم املنتجات جبودة متاثل جودة املنتجات اليابانية( ..يف حديث ملسؤول كبور يف
إحدى املؤسسات األمريكية تعمل يف جمال التقنية املتقدمة يقول ( :لقد هزمتنا اليابان يف أي حقل
خيتارونه  :يف صناعة الراديوهات  ،التلفزيونات والسيارات وغورها من الصناعات ،لقد تغلبوا علينا يف
جودة املنتجات واألسعار املنخفضة ،واآلن يتغلبون علينا يف جمال اإلبداع. )..
ويتابع هذا املسؤول فيقول ( :تبدأ القصة بعد احلرب العاملية الثانية حيث خرجت اليابان منها مهزومة
حمطمة ،وكانت سياسة السلطات األمريكية لليابان تهدف إىل إقالة اليابان من عثرتها وإعادة
تكوينها لتصبح ضمن املعسكر الغربي ،ولكن تلك السياسة مل تكن تهدف وال تتصور أن ما تقدمه
من مساعدة لليابان ميكن أن خترج هذا العمالق مرة أخرى من قمقمه ...فتساهلت الواليات املتحدة يف
نقل التقنية األمريكية لليابان بل شجعت على ذلك وكانت شركة سوني شركة يابانية مغمورة
وناشئة ،ولكنها كانت طموحة وذات بصورة نافذة ،فتولت زما م املبادرة يف بدء رحلة نقل التقنية
اإللكرتونية لليابان ،وكان ذلك عندما متكنت من شراء رخصة تصنيع جهاز الرتانزستور يف اليابان
من شركة بل األمريكية مقابل  10000دوالر) .
وكان هذا شأن الشركات اليابانية األخرى اليت استخدمت نفس اإلسرتاتيجية اليت تتمثل يف شراء
رخص التصنيع ملنتج أمريكي ما ،ثم تعمل على تقليد التصميم وتنتجه بعد أن تضيف إليه حتسينات
جتعله أكثر جودة وبتكاليف أقل وأسعار أقل  ،واستمر اليابانيون يسلكون هذا الطريق لعدة عقود من
الزمن دون أن يتنبه األمريكيون خلطورة هذا الوضع .
ومل يدركوا ذلك إال مؤخراً عندما اشتدت املنافسة اليابانية للمنتجات األمريكية واألوروبية ،فأخذت
حكومات تلك الدول والشركات اخلاصة فيها تضع القيود واألنظمة اليت حتد من نقل التقنية لليابان أو
متنعها إن كان ذلك يف مقدروها ،ولكن ذلك التنبة جاء بعد فوات األوان .
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ألن اليابان كانت قد بلغت مرحلة النضج ،وجتاوزت مرحلة التقليد والتبين إىل مرحلة األحباث الذاتية
واإلبداعات الذاتية اليت جعلتها مصدراً غنياً للتقنية ،ويف مركز قوي يفرض حتمية تبادل التقنيات
املختلفة مع تلك الدول .
وعلى صعيد التطور التقين الياباني  ،لقد استطاعت الشركات اليابانية وغورها من املنظمات اليابانية
خالل الفرتة من عا م  2602وحتى مارس  2694الدخول يف عقود بلغت حوالي  410000عقدًا الستوراد
التقنية لليابان من اخلارج ،وكانت تلك التقنيات متثل خالصة وأفضل ما توصلت إليه الدول املتقدمة .
وكان لألسلوب الياباني يف اختيار هذه التقنيات دور كبور يف جناح نقل التقنية .فاليابانيون مل يكونوا
مهتمني بنقل أي نوع من التقنية ،ولكنهم كانوا حريصون على اختيار األفضل ،وكان سبيلهم إىل ذلك
يتمثل يف إرسال موجات من املتخصصني اليابانيني لدراسة التقنية املرغوب نقلها بدقة وعمق فيحققون
بذلك أكثر من هدف :
األول  :هو التعرف عن كثب على نوعية التقنية وخصائصها من مصادرها ،ويف نفس الوقت حياولون
احلصول على ما يتعلق بها من رسومات وتصاميم ومعلومات .
أما اهلدف الثاني  :فإنه يتمثل يف استغالل مرحلة الدراسة هذه للتحضور ملرحلة التحسينات اليت سوف
يضيفونها على املنتج قبل إعادة إنتاجه وبالتالي مفاجأة املنتجني األصليني يف وقت قصور عادة بالتعديالت
والتحسينات اليت يضيفونها إىل املنتج فتجعله أكثر جودة وأقل سعراً ،وميهد هلم الطريق لتعزيز
منافستهم وكسب األسواق بصورة اقتحامية مذهلة .
لقد كانت الكمية الضخمة من الرخص التقنية املتنوعة من أهم األسباب اليت ساعدت اليابانيني على
بناء قاعدتهم الصناعية املتطورة ،ومن املذهل أن ما دفعته اليابان مقابل كل هذه العقود وعلى مدى هذه
السنوات القليلة مل يتجاوز مبلغ  21مليار دوالر أمريكي ،والذي ميثل جزءاً بسيطاً جداً من امليزانية
السنوية لألحباث يف الواليات املتحدة األمريكية !
لقد أثبت اليابانيون يف هذا اجملال مثل العديد من جماالت التنمية األخرى بأنهم ذوو بصورة نافذة ،فقد
كان أمامهم طريقان لتنمية وتطوير التقنية اليابانية :إما صنعها بأنفسهم أو شرائها من اخلارج.
وكان قرارهم حامساً وهو اختيار البديل الثاني أي شراء التقنية ،أما بالنسبة لبائعي التقنية فقد كانت
النتيجة مدمرة ،فالتقنية اليت يبيعونها لليابانني تعود إىل أسواقهم يف شكل أجود حمدثة هلم كابوساً
ومنافسة مزعجة .
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ولكن البائعني كانوا ينظرون إىل عملية البيع باعتبارها صفقة جتارية ومصدراً للدخل ومل خيطر يف
باهلم ما ميكن أن حيدثه ذلك من تطورات ومنافسة تهدد مصاحلهم ومراكزهم ،وهي احلقيقة اليت مل
يكتشفوها إال مؤخرًا مما أحدث لديهم رد فعل ليس يف مواجهة اليابان فقط ،ولكن كمبدأ عا م يف
نقل التقنية جلميع الدول ،وبدأت تربز عبارات مثل "حنن نريد اآلن أن نبيع حليباً أكثر من أن نبيع
بقراً"!!
واخورا ان األزمة املالية والركود اليت عانت منه اليابان كسائر الدول املتقدمة من تبعات أزمة الرهن
العقاري حيث اخنفض انفاق املستهلكني لديها وارتفع الني الياباني األمر الذي أدى إىل تراجع صادرتها
وانهارت اسواقها وتراجع طلب السيارات وازدادت نسبة العاطلني عن العمل األمر الذي أدى احلكومة
اليابانية إىل اإلعالن عن انتهاء أطول فرتة ازدهار اقتصادي للبالد يف سبتمرب  1009ومع اشتداد االزمة
وتراجع االقتصاد بكل قطاعاته اعلنت احلكومة اليابانية رمسيا دخول الركود للمرة األوىل منذ سبع
سنوات .
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شركات التكنولوجيا
يف اليابان
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مقدمة
صناعة اإللكرتونيات اليابانية كانت أكرب صناعة الكرتونيات استهالكية على مستوى العامل ،
على الرغم من أن حصة هذه الشركات اليابانية اخنفضت تدرجييا بسبب املنافسة من كوريا اجلنوبية
وتايوان والصني يف الدرجة األوىل  .وال يزال اليابان لديه عدد من الشركات اليت تنتج التلفزيون
وكامورات الفيديو والصوت ومشغالت الفيديو ،اخل .
وقد كانت الشركات اليابانية سباقة بالتكنولوجيا واالخرتاعات عامليا وعلى سبيل املثال وليس احلصر
 ،فهي املسؤولة عن عدد من االبتكارات اهلامة ،لقد كانت رائدة يف راديو الرتانزستور وأيضاً يف جهاز
الولكمان ( )Walkmanمن صناعة شركة (سوني) ،وكذلك أول أجهزة كمبيوتر حممولة مت إنتاجها
بكميات كبورة كان من انتاج شركة (توشيبا) ،ومسجل شريط ( ،)JVCواخلاليا الشمسية وشاشات
الكريستال السائل من شركة (شارب) .
وتشمل كربى شركات االلكرتونيات اليابانية كانون ،كاسيو ،فوجي فيلم ،فوجيتسو ،هيتاشي،
جي يف سي كينوود ،ميتسوبيشي إلكرتيك ،نيكون ،نينتندو ،أوليمبوس ،باناسونيك ،وبيونور،
وريكو ،وجمموعة سايكو ،وشارب ،وسوني ،وتوشيبا .
كان عمالقة التكنولوجيا يف اليابان يتصدرون اجملال يف العامل بأسره .كانت منتجات سوني
وباناسونيك وشارب من االفضل واالوسع انتشارا يف العامل .واآلن اصبحت هذه الشركات تواجه
مصاعب كبورة وختسر مليارات الدوالرات .فكيف كبا العمالق؟ .
بينما كان اجلميع يستمع اىل ووكمان سوني سابقا ،اصبح اجلميع االن يستخد م اجهزة ابل
وسامسونغ ،حتى باليابان يف عقر دار سوني  .وميكن رؤية الدليل على ذلك أيضا يف النتائج املالية
للشركات اليابانية ،فسوني تعاني خسائر مالية شديدة .
ولكن كيف تغور احلال؟
فوفقا للخبور االقتصادي (غورهاد فاسول) املقيم يف طوكيو  :ان عمالقة التكنولوجيا اليابانية مل
يواكبوا الثورة الرقمية .وبنوا جمدهم على صناعة االت الكرتونية معقدة مثل اجهزة التلفزيون امللون
والراديو واجهزة التسجيل والثالجات والغساالت .
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بالطبع احتوت هذه االجهزة على مكونات الكرتونية ،ولكنها كانت يف االساس آالت ميكانيكية
معقدة .ولكن الثورة الرقمية جاءت وغورت العامل .
ويضيف (فاسول) "جهاز ووكمان سوني مثال جيد .مل يكن به اي برجميات بل كان مبنيا بصورة
كلية على اجزاء ميكانيكية  .واآلن يتعني عليك ان يكون لديك شركة مبنية على الربجميات وهو
امر خمتلف متاما".فلم تغور الثورة الرقمية كيفية عمل االجهزة فحسب ،بل أنها احدثت تغيورا كبورا يف
طريقة صناعتها .
وجييب عن سؤال عن ملاذا تراجعت الشركات اليابانية ؟ فيقول  :لقد تغور منوذج التصنيع  ،حيث نقلت
الدول التصنيع مصانعها اىل دول ذات تكاليف انتاج منخفضة .وهذا ادى اىل خفض كبور يف رحبية
الشركات اليابانية .
ويقول فاسول "انظر إىل اجهزة االيبود وااليفون على سبيل املثال  .يصل هامش الرحبية البل اىل ما يقارب
ال  00باملئة على االقل عن هذه االجهزة  .الناس يقولون إن االيفون يصنع يف الصني ولكن  3باملئة فقط
من ارباحه تبقى يف الصني".
يقول (هوروكي ناكانيشي) رئيس شركة هيتاشي  :أنه عندما توىل زما م االمور عا م  1020يف
الشركة اليت انشئت منذ قرن  ،كانت الشركة متنى خبسائر فادحة  .وعلى الفور قرر ناكانيشي
القيا م بأمر "غور ياباني" على االطالق ،حيث قا م بإغالق وبيع االقسا م اخلاسرة ،واليت كانت معظمها
تنتج اجهزة اليكرتونية .
وأضاف "التكنولوجيا الرقمية غورت كل شيء .يف صناعة التلفزيون  ،يعين االمر أن رقيقة واحدة
تكفي لصورة واضحة ذات جودة عالية .
واآلن ميكن للجميع القيا م بذلك  .وهذا يعين ان الالعبني اجلدد مثل كوريا والصني لديهم االفضلية
االن" .
ولذلك فقد قرر ناكانيشي اعادة هيتاشي اىل عملها االساسي :وهي الصناعات الثقيلة مثل توربينات
الغاز وتوربينات البخار واحملطات النووية النتاج الطاقة والقطارات فائقة السرعة .وهو يرى ان هيتاشي
ميكنها ان تكون رائدة عاملية يف هذا اجملال .
ويضيف (ناكانيشي)  :لكن االمر ليس يف السهولة ذاتها للشركات التكنولوجيا الثالث االخرى ؟
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فسوني هي اقواهم مجيعا .ولكن حتى سوني االن حتقق ارباحا من فرعها للتأمني على احلياة اكثر من
تصنيع االلكرتونيات  .وال يوجد لدى باناسونيك وشارب ما قد يرتكزان عليه لدرء اخلسائر .
وإنه للمرة الثانية وكما حدث يف اخلمسينات والستينات جيب على الشركات اليابانية ان تتعلم من
الواليات املتحدة .
فليس من قبل الصدفة ان جمموعة من اجنح الشركات يف العامل موجودة يف (سيليكون فالي) يف
كاليفورنيا االمريكية  ،فشركات مثل (سيسكو واوراكل) ال تتعرض للمنافسة الكورية .جيب على
اليابان ان تكون دولة لالبتكار الفكري مثل سويسرا وبريطانيا  ،وأردف قائال " :يوجد يف اليابان
تعليم ممتاز  ،وذكاء  ،ويتعني استخدا م ذلك  .يف بعض االحيان تكمن االفضلية يف التصنيع  ،ويف
بعض االحيان يف الربجميات  ،فصناعة الربجميات مهملة يف اليابان" .



 اين ذهبت الشركات التكنولوجية اليابانية العمالقة ؟  ،موقع البي بي سي  2 ،أبريل /نيسان ( ، 2102تاريخ الدخول  22 :يناير : )2120
https://bbc.in/3ogvQHV
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دايكن للصناعات Daikin Industries

دايكن للصناعات احملدودة  : Daikin Industries. Ltdهي شركة يابانية متعددة اجلنسيات .
ومقرها يف أوساكا .
وتعمل يف كل من  :اليابان والصني واسرتاليا واهلند والفلبني وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا
الشمالية وأمريكا اجلنوبية .
وقد تأسست الشركة يف أوساكا ،اليابان عا م  4291كشركة مواد كيميائية ،وبعد ذلك اجته
تركيزها على أنظمة تكييف اهلواء.
وهي ثاني أكرب شركة يف العامل يف جمال التدفئة وتكييف اهلواء  .بعد شركة كارير  .وتعترب أول
شركة تصنع مكيفات هواء بنظا م العاكس ) (inverterاملوفر للطاقة .
واليو م ،لدى دايكن مثانية أقسا م صناعية وإدارية منفصلة  .ومركزة على اجملاالت التالية:
تكييف اهلواء  -املواد الكيميائية  -أنظمة النقل والتربيد  -أشباه املوصالت  -السوائل املتحركة
اإللكرتونيات  -الصناعات الدفاعية  -خدمات ما بعد البيع .
املقر الرئيسي للشركة يف أوساكا (اليابان)  ،ورأس مال الشركة لعا م  9144بلغ  58مليار ين ،
واملبيعات يف السنة املالية  9144بلغت  4تريليون و  4.161مليار ين .
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مبنى الشركة الرئيسي يف (أوساكا  ،اليابان)

التاريخ
تأسست  Daikin Industries Ltdيف عا م  4291حتت اسم Osaka Kinzoku Kogyosho
 LPبواسطة أكورا يامادا .يف عا م ، 4281
مت تطوير  Daiflonأو  .polychlorotrifluoroethyleneيف عا م  ، 42.1ومت تغيور اسم
الشركة إىل  Daikin Kogyo Co Ltdومن ثم اىل  .Neoflonيف عا م ، 4259وبعد ذلك متت
إعادة تسميتها إىل . Daikin Industries Ltd
دخلت دايكن سوق أجهزة تكييف اهلواء يف أمريكا الشمالية يف عا م . 9111
يف عا م  ، 911.استحوذت شركة  Daikin Industriesعلى شركة McQuay
 ، Internationalوهي شركة عاملية مقرها مينيابوليس يف مينيسوتا  .وختتص هذه الشركة
- 19 -

بتصميم وتصنيع منتجات التدفئة وتكييف اهلواء التجارية والصناعية واملؤسسية ) ،(HVACويف
نوفمرب من نفس العا م  ،مت شراؤها شركة . OYL
جعلت عمليات االستحواذ هذه شركة  ، Daikin Industriesإحدى الشركات العاملية الكربى
لتصنيع أنظمة التدفئة وتكييف اهلواء (، )HVACواصبحث تنافس شركة Carrier
 Corporationيف العدد اإلمجالي للمنتجات املنتجة  ،وإمجالي حجم املبيعات واالستحواذ عامليا على
االسواق .
يف عا م  ، 9115متت إعادة تسمية  McQuay Internationalباسم  Daikin-McQuayحيث
بدأت  Daikinيف تنفيذ العديد من تقنياتها (مبا يف ذلك )Daikin Inverter Compressor
وعمليات التصنيع يف معدات ومصانع . McQuay
ومع ذلك  ،يف نوفمرب  ، 9141متت إعادة تسمية جمموعة  Daikin-McQuayمرة أخرى باسم
 ،Daikin Appliedمنهية بذلك  51عامًا من العمل حتت اسم . McQuay
يف عا م  ، 9115اشرتت  Daikinحصة  ٪58من شركة All World Machinery Supply
ومقرها يف روسكو  ،إلينوي .
طورت دايكن األنظمة اهليدروليكية اهلجينة باستخدا م التكنولوجيا يف قسم تكييف اهلواء  .تلبية
للطلب العاملي خلفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وقضايا الطاقة اخلطورة اليت تواجه العامل ،
يهدف هذا املنتج إىل خفض استهالك الطاقة يف قطاع التصنيع .واعتبارًا من عا م  ، 9112مت تأسيس
. Daikin Airconditioning Philippines
يف أغسطس  ، 9149وافقت دايكن على االستحواذ على جودمان جلوبال من شركة هيلمان آند
فريدمان لألسهم اخلاصة ومقرها سان فرانسيسكو مقابل  165مليار دوالر  ،بعد التخطيط ألول مرة
لشراء جودمان يف العا م السابق .
يف يناير  ، 9144أعلنت  Daikinعن خطط لشراء  Goodman Globalبتقييم يقارب  1مليارات
دوالر أمريكي  ،ومع ذلك  ،مت تأجيل اخلطط يف أعقاب زلزال وتسونامي توهوكو عا م  . 9144وقد
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كان من املتوقع أن يؤدي االستحواذ إىل توسيع وجود دايكن يف الواليات املتحدة الواليات  ،وان جتعل
تلك الصفقة دايكن كأكرب صانع ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء يف العامل .
اعتبارا من أبريل  ، 9141طورت دايكن ( :خط مكبس املضخات اهليدروليكية مضخات ريشة ،
مضخات يدوية  ،امللف اللوليب الصمامات  ،وتدفق وصمامات التحكم مدعيا التكنولوجيا مضخة
لتكون أكثر  51 -81يف املئة كفاءة يف استخدا م الطاقة من التقنيات التقليدية) .
يف عا م  ، 9145افتتحت  Daikinحديقة  ، Daikin Texas Technology Parkوهو أكرب
مصنع هلا وخامس أكرب مصنع يف العامل .بتكلفة  145مليون دوالر  ،وستعمل هذه املنشأة اليت تبلغ
مساحتها  164مليون قد م مربع يف (وولر  ،تكساس) يف امريكا على تعزيز عمليات التصنيع يف
Goodman.

األقسا م واملنتجات التجارية
يتم تنظيم  Daikinيف األقسا م التالية  ،حيث تقد م املنتجات التالية:

تكييف
مكيفات اهلواء السكنية
أجهزة تنقية اهلواء السكنية
مكيفات هواء لالستخدا م التجاري
أجهزة تنقية اهلواء لالستخدا م التجاري
وحدات معاجلة اهلواء اخلارجية لتعديل الرطوبة
مربدات كبورة احلجم
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وحدات تربيد احلاويات البحرية
مكيفات اهلواء للسفن البحرية

مواد كيميائية
الفلوروكربونات
الفلوروبالستيك
طالءات الفلورو
الفلوروإالستومرات
زيوت مفلورة
املنتجات الطاردة للزيت واملاء
عوامل حترير العفن
األدوية والوسائط

منتجات حفر أشباه املوصالت
موردي اهلواء اجلاف
تنقية اهلواء
هيدروليك الزيت
املعدات واألنظمة اهليدروليكية الصناعية
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املعدات اهليدروليكية املتنقلة
معدات وأنظمة تزييت مركزية

أنظمة الدفاع
ذخورة (أسلحة صغورة وثقيلة)
الرؤوس احلربية
رؤوس حربية للصواريخ املوجهة
القنابل اليدوية واملتفجرات العسكرية األخرى (مثل قنبلة البندقية من النوع ) 1.
الصمامات
قطع غيار الطائرات
طفايات حريق حملركات الطائرات

معدات طبية
أجهزة إعادة دفق األكسجني ومعدات مماثلة
معدات العالج باألكسجني لالستخدا م املنزلي
أعمال اإللكرتونيات
إدارة نظا م عملية تطوير املنتج
برنامج  CADلتصميم املرافق
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برنامج الكيمياء اجلزيئية
دايكن إندسرتيز ليمتد

منذ بعض الوقت  ،كانت  Daikin Industries Ltdتتعامل مع جتار مستقلني يف إفريقيا .ومع ذلك
 ،يف عا م  ، 911.قامت  Daikinبدمج سوق اإلمارات العربية املتحدة مع سوق شرق أفريقيا من خالل
إنشاء  Daikinالشرق األوسط وأفريقيا.
يف أغسطس  ، 914.افتتحت  Daikin Industries Ltdمقرًا يعمل بكامل طاقته يف القاهرة ،
يف مصر.
دايكن القاهرة خطوة أخرى للشركة لتأسيس أعمال يف إفريقيا .واخلطط جارية لفتح املزيد من
املقرات .

جهاز التكييف املنزلي من (دايكن)
- 24 -

معلومات أساسية عن الشركة
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
الصناعة  :املعدات الكهربائية
التأسيس  :يف عا م 4291
البورصة  :بورصة طوكيو ().1.5
املقر الرئيسي  :ناكازاكي  ،أوساكا  ،اليابان
املؤسس  :أكورا يامادا
الرئيس التنفيذي والرئيس  :ماسوناري توغاوا
املنتجات  :أنظمة التكييف والتربيد  -مواد كيميائية  -أنظمة الدفاع
عدد املوظفني  5.6151 :موظف ( كما يف  14مارس )9142
اإليرادات  96154 :مليار دوالر (السنة املالية )9145
صايف الدخل  465181 :مليار دوالر (السنة املالية )9145
مواقع الشركة االلكرتوني ( :اليابانية) ( - www.daikin.co.jpاإلجنليزية)
www.daikin.com
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سوني Sony

شركة سوني  : SONYهي شركة تكتل متعددة اجلنسيات يابانية  .وتعترب واحدة من أكرب
الشركات العاملية  .وهلا مقران رئيسيآن يف نيويورك وطوكيو .
وتشمل أعماهلا املتنوعة اإللكرتونيات االستهالكية واملهنية واأللعاب والرتفيه واخلدمات املالية.
متتلك الشركة أكرب شركة للرتفيه املوسيقي يف العامل  ،وهي واحدة من أبرز الشركات املصنعة
للمنتجات اإللكرتونية يف األسواق االستهالكية واألسواق املهنية  ،والعبة رائدة يف صناعة السينما
والتلفزيون .
تعد  Sonyمن بني رواد مبيعات أشباه املوصالت  .ومنذ عا م  ، 9148تعترب خامس أكرب منتج
للتلفزيونات يف العامل بعد  Samsung Electronicsو  LG Electronicsو  TCLو
.Hisense
وقد احتلت شركة سوني املرتبة  418يف قائمة جملة  Fortune Global 500لعا م . 9145
تعد  ، Sonyحبصتها السوقية البالغة  81باملائة يف سوق مستشعرات الصور  ،من بني رواد مبيعات
أشباه املوصالت  .واعتبارًا من عا م  ، 9148أصبحت خامس أكرب شركة لتصنيع التلفزيونات يف
العامل من خالل أرقا م املبيعات السنوية.
وتعترب أكرب العب يف العامل يف سوق التلفزيون املتميز  ،وهو سوق جلهاز تلفزيون ال يقل عن  88بوصة
بسعر أعلى من  9811دوالر .
شركة سوني هي الشركة القابضة جملموعة سوني  ،اليت تضم شركة سوني لاللكرتونيات وسوني
أشباه املوصالت حلول ،سوني بيكتشرز  ،سوني ميوزيك  ،سوني للرتفيه التفاعلي  ،سوني املالية
القابضة  ،و غورها .
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شركة  Sony Corporationهي وحدة األعمال اإللكرتونية والشركة األ م جملموعة Sony
 ،Groupاليت تعمل يف جمال األعمال من خالل مكوناتها األربعة للتشغيل :اإللكرتونيات (، AV
منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،أشباه املوصالت  ،ألعاب الفيديو  ،خدمات الشبكات
واألعمال الطبية)  ،الصور املتحركة (األفال م والربامج التلفزيونية)  ،املوسيقى (ملصقات التسجيالت)
والنشر املوسيقي) واخلدمات املالية (املصرفية والتأمني).
وهذه جتعل سوني واحدة من أكثر شركات الرتفيه مشولية يف العامل  .وتتكون اجملموعة من Sony
 Corporationو  Sony Picturesو  Sony Pictures Entertainment Japanو
 Sony Mobileو  Sony Interactive Entertainmentو  Sony Musicو Sony
 Music Entertainment Japanو  Sony Financial Holdingsوغورها.
وشركة  Sonyاخرجت للسوق العاملي مسجل الشريط عا م ( ، )4281وجنحت يف اإلنتاج احمللي
للرتانزستور يف عا م . 4281
فإن الشركات التابعة هلا مثل سجالت  ، Sonyواألفال م  ،وما إىل ذلك  ،هي من أعلى املستويات يف
العامل.
فقد حقق جهاز ) (PlayStationلاللعاب (الذي صدر عا م  )4221جناحًا كبورًا  .ويف نهاية عا م
 911.أصدرت  Sonyاجليل الثالث جهاز ( )PlayStation 3لاللعاب .
كما تستثمر (سوني) يف البث الرقمي عرب األقمار الصناعية  .وتعمل على أعمال جديدة مثل املرافق
الرتفيهية.
يف عا م  ، 4225دخلت أيضًا سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي عرب ماركة ). (Bio
ويف عا م  9114مت إنشاء .Sony Bank
ويف عا م  ، 9119أصبحت شركة  Aiwaشركة تابعة مملوكة بالكامل لسوني .
يف عا م  ، 9111قامت سوني بشراء  ، Metro Goldwyn Mayerوهي شركة أفال م أمريكية
كربى .
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جممع مقرات سوني يف مدينة سوني يف (ميناتو  ،طوكيو)

مقر شركة  Sony Music Entertainmentيف مدينة نيويورك بالواليات املتحدة
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التاريخ
بدأت شركة  Sonyيف أعقاب احلرب العاملية الثانية  .ففي عا م  ، 421.بدأ (ماسارو إيبوكا) متجرًا
لإللكرتونيات يف  ،Shirokiyaوهو مبنى متجر متعدد األقسا م يف منطقة  Nihonbashiيف
طوكيو .
بدأت الشركة برأس مال قدره  4216111ين  .وما جمموعه مثانية موظفني .
يف  5مايو  ، 421.انضم أكيو موريتا إىل إيبوكا لتأسيس شركة تسمى طوكيو تسوشني كوجيو
(شركة طوكيو هلندسة االتصاالت).
قامت الشركة ببناء أول جهاز تسجيل يف اليابان  ،يسمى  Type-G.يف عا م  ، 4285ومن ثم غورت
الشركة امسها إىل "سوني".

اسم
عندما كان  Tokyo Tsushin Kogyoيبحث عن اسم باحلروف الالتينية الستخدامه يف تسويق
أنفسهم  ،فكروا بشدة يف استخدا م األحرف األوىل من امسهم .TTK ،
السبب الرئيسي وراء عد م قيامهم بذلك هو أن شركة السكك احلديدية طوكيو كيوكو كانت
تُعرف باسم  TTK.استخدمت الشركة أحيانًا االسم املختصر "توتسوكو" يف اليابان  ،ولكن أثناء
زيارته للواليات املتحدة  ،اكتشف موريتا أن األمريكيني يواجهون مشكلة يف نطق هذا االسم .
اسم مبكر آخر مت جتربته لفرتة من الوقت هو " "Tokyo Teletechحتى اكتشف Akio
 Moritaأن هناك شركة أمريكية تستخد م  Teletechبالفعل كاسم جتاري .
مت اختيار اسم " "Sonyللعالمة التجارية كمزيج من كلمتني :إحداهما كانت الكلمة الالتينية "
 ، " sonusوهي أصل الصوت  ،واألخرى كانت "  ، " sonnyوهو مصطلح عا م شائع استخد م يف
اخلمسينيات من القرن املاضي .
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وظهر أول منتج حيمل عالمة سوني التجارية  ،وهو راديو الرتانزستور  ، TR-55يف عا م  4288لكن
اسم الشركة مل يتغور إىل سوني حتى يناير .4285
يف وقت التغيور  ،كان من غور املعتاد للغاية أن تستخد م شركة يابانية األحرف الرومانية لتهجئة امسها
بدالً من كتابتها بلغة كاجني  .ومل تكن هذه اخلطوة خالية من املعارضة:
كان لدى البنك الرئيسي لشركة  TTKيف ذلك الوقت  ،ميتسوي  ،مشاعر قوية بشأن االسم .لقد
دفعوا للحصول على اسم مثل  Sony Electronic Industriesأو .Sony Teletech
وقد كان  Akio Moritaحازمًا  ،مع ذلك  ،ألنه مل يكن يريد ربط اسم الشركة بأي صناعة معينة.
ويف النهاية  ،أعطى كل من رئيس جملس إدارة بنك إيبوكا وميتسوي موافقتهما.

العوملة
ووفقًا ملا ذكره شيفر  ،فإن راديو سوني " TR-63فتح السوق األمريكية وأطلق صناعة جديدة
لإللكرتونيات الدقيقة االستهالكية".
حبلول منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي  ،بدأ املراهقون األمريكيون يف شراء أجهزة راديو
ترانزستور حممولة بأعداد ضخمة  ،مما ساعد على دفع الصناعة الوليدة من حوالي  411111وحدة
يف عا م  4288إىل  8ماليني وحدة حبلول نهاية عا م .42.5
أسس أكيو موريتا  ،الشريك املؤسس لشركة  ، Sonyشركة Sony Corporation of
 Americaيف عا م  .42.1وأثناء ذلك  ،صُد م حبركة املوظفني بني الشركات األمريكية  ،وهو أمر
مل يسمع به يف اليابان يف ذلك الوقت.
عندما عاد إىل اليابان  ،شجع املوظفني ذوي اخلربة يف منتصف العمر يف الشركات األخرى على إعادة
تقييم حياتهم املهنية والتفكور يف االنضما م إىل سوني .

- 31 -

أهلمت الشركات اليابانية األخرى أن تفعل الشيء نفسه .عالوة على ذلك  ،لعبت سوني دورًا رئيسيًا يف
تطوير اليابان كمصدر قوي خالل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات  .كما ساعد بشكل كبور يف
حتسني التصورات األمريكية للمنتجات "املصنوعة يف اليابان".
اشتهرت  Sonyجبودة إنتاجها  ،ومتكنت من فرض أسعار أعلى من أسعار السوق لإللكرتونيات
االستهالكية اخلاصة بها وقاومت خفض األسعار .

راديو ترانزستور (سوني  )TR-730صنع يف اليابان  ،يف عا م 42.1

يف عا م  ، 4254سلم ماسارو إيبوكا منصب الرئيس إىل مؤسسه املشارك أكيو موريتا .وبدأت شركة
شركة سوني للتأمني على احلياة يف عا م  ، 4252وهي واحدة من العديد من الشركات امللحقة بها.
وسط ركود عاملي يف أوائل الثمانينيات  ،تراجعت مبيعات اإللكرتونيات واضطرت الشركة إىل خفض
األسعار .فاخنفضت أرباح سوني بشكل حاد .وخلص أحد احملللني إىل أن "األمر انتهى بالنسبة لسوني".
يف ذلك الوقت  ،توىل نوريو أوغا منصب الرئيس  .فشجع على تطوير القرص املضغوط يف السبعينيات
والثمانينيات  ،وبالي ستيشن يف أوائل التسعينيات.
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ذهب (نوريو أوغا) لشراء  CBS Recordsيف عا م  4255و  Columbia Picturesيف عا م
 ، 4252مما أدى إىل توسيع تواجد سوني اإلعالمي بشكل كبور  .وبعدها خلف (نوريو أوغا) موريتا
كرئيس تنفيذي يف عا م .4252
حتت رؤية املؤسس املشارك أكيو موريتا وخلفائه  ،توسعت الشركة بقوة يف أعمال جديدة  .كان جزء
من دافعها للقيا م بذلك هو السعي لتحقيق "التقارب"  ،وربط األفال م واملوسيقى واإللكرتونيات الرقمية
عرب اإلنرتنت .
وقد أثبت هذا التوسع أنه غور مربح وغور جمدي  ،ويهدد قدرة سوني على فرض اضافة نوعية على
منتجاتها باإلضافة إىل اسم تقوية عالمتها التجارية.

متجر سوني يف ناغويا  ،اليابان

يف عا م  ، 9118حل حمل (هوارد سرتينجر) (نوبويوكي إيدي) كرئيس تنفيذي  ،وهذه هي املرة
األوىل اليت يدير فيها أجنيب شركة إلكرتونيات يابانية كربى.
ساعد (هوارد سرتينجر) يف تنشيط الشركات اإلعالمية املتعثرة للشركة  ،وشجع األفال م الرائجة مثل
 Spider-Manمع إلغاء  2111وظيفة .وقد كان يأمل يف بيع األعمال الفرعية وتركيز الشركة
مرة أخرى على اإللكرتونيات .
عالوة على ذلك  ،كان يهدف إىل زيادة التعاون بني وحدات األعمال  ،واليت وصفها بأنها "صوامع" تعمل
مبعزل عن بعضها البعض.
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ويف حماولة لتوفور عالمة جتارية موحدة لعملياتها العاملية  ،قدمت سوني يف عا م  9112شعارًا يُعرف
باسم "."believe make
على الرغم من بعض النجاحات  ،واجهت الشركة صراعات مستمرة يف منتصف العقد األول من القرن
احلادي والعشرين .
يف عا م  ، 9149متت ترقية  Kazuo Hiraiملنصب الرئيس واملدير التنفيذي  ،ليحل حمل (سرتينجر)
 .بعد ذلك بوقت قصور  ،أوجز هوراي مبادرته على مستوى الشركة  ،املسماة " "One Sonyإلحياء
 Sonyمن سنوات من اخلسائر املالية وهيكل اإلدارة البوروقراطية  ،واليت ثبت أنه من الصعب على
الرئيس التنفيذي السابق (سرتينجر) حتقيقها  ،ويرجع ذلك جزئيًا إىل االختالفات يف ثقافة العمل
واللغات األصلية بني (سرتينجر) وبعض األقسا م والشركات التابعة لشركة  Sonyاليابانية.
حدد  Hiraiثالثة جماالت رئيسية للرتكيز على أعمال اإللكرتونيات يف  ، Sonyواليت تشمل
تكنولوجيا التصوير  .واأللعاب  .وتكنولوجيا اهلاتف احملمول  ،باإلضافة إىل الرتكيز على تقليل
اخلسائر الكبورة من أعمال التلفزيون .
يف فرباير  ، 9141أعلنت سوني عن بيع قسم  Vaio PCاخلاص بها إىل شركة جديدة مملوكة
لصندوق االستثمار  Japan Industrial Partnersونقل قسم التلفزيون اخلاص بها إىل شركتها
اخلاصة  .جلعلها أكثر ذكاءً  .ولتحويل الوحدة من اخلسائر السابقة اليت بلغ جمموعها  565مليار
دوالر يف السنوات االخورة هلا .
يف وقت الحق من ذلك الشهر  ،أعلنوا أنهم سيغلقون  91متجرًا .ويف أبريل  ،أعلنت الشركة أنها
ستبيع  268مليون سهم يف ( Square Enixما يقرب من  569باملائة من إمجالي أسهم الشركة) يف
صفقة تبلغ قيمتها حوالي  15مليون دوالر .
يف مايو  ، 9141أعلنت الشركة أنها بصدد تشكيل مشروعني مشرتكني مع Shanghai
 Group Oriental Pearlلتصنيع وتسويق وحدات حتكم ألعاب  PlayStationمن سوني
والربامج املرتبطة بها يف الصني .
يف عا م  ، 9148اشرتت  Sonyأعمال مستشعرات الصور من Toshiba
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مت اإلبالغ يف ديسمرب  914.من قبل العديد من املنافذ اإلخبارية أن سوني كانت تفكر يف إعادة
هيكلة عملياتها يف الواليات املتحدة  .من خالل دمج أعماهلا يف جمال التلفزيون واألفال م Sony ،
 ، Pictures Entertainmentمع شركة األلعاب .Sony Interactive Entertainment
وفقًا للتقارير  ،فإن إعادة اهليكلة هذه كانت ستضع شركة  Sony Picturesحتت إدارة (أندرو
هاوس)  ،الرئيس التنفيذي لشركة  ، Sony Interactiveعلى الرغم من أن (هاوس) مل يكن
سيتوىل العمليات اليومية الستوديو األفال م.
وفقًا ألحد التقارير  ،كان من املقرر أن تتخذ شركة  Sonyقرارًا نهائيًا بشأن إمكانية دمج أعمال
التلفزيون واألفال م واأللعاب حبلول نهاية السنة املالية يف مارس من عا م (. )9145
يف عا م  ، 9145باعت  Sonyأعماهلا يف جمال بطاريات الليثيو م أيون لشركة Murata
Manufacturing .
يف عا م  ، 9142قامت  Sonyبدمج أعماهلا اخلاصة باهلواتف احملمولة والتلفزيون والكامورا.
يف  4أبريل  ، 9191مت تأسيس شركة  Sony Electronics Corporationكشركة قابضة
وسيطة المتالك واإلشراف على أعمال اإللكرتونيات وحلول تكنولوجيا املعلومات .
يف  42مايو  ، 9191أعلنت الشركة أنها ستعيد تسمية شركة Sony Group Corporation
اعتبارًا من  4أبريل . 9194
وبعد ذلك  ،سيتم تغيور اسم  Sony Electronics Corporationإىل Sony Corporation
 .ويف نفس اليو م  ،أعلنت الشركة أنها ستحول  ، Sony Financial Holdingsاليت متتلك
 Sonyمنها بالفعل  ٪.861.من األسهم  ،إىل شركة تابعة مملوكة بالكامل من خالل عرض شراء.

التنسيقات والتقنيات
اشتهرت شركة  Sonyتارخيياً بوضع معايورها الداخلية اخلاصة بها لتقنيات التسجيل والتخزين
اجلديدة  ،بدالً من اعتماد معايور جهات التصنيع وهيئات املعايور األخرى .وقد أدخلت سوني (إما وحدها
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أو مع شركاء) العديد من أكثر مناذج تسجيل االكثر شعبية ،مبا يف ذلك  168بوصة األقراص املرنة
 ،األقراص املدجمة و أقراص بلو راي .

تسجيل الفيديو
قدمت  ، Sony U-maticأول تنسيق فيديو كاسيت يف العامل  ،يف عا م  ، 4254لكن املعيار مل
يكن شائعًا لالستخدا م احمللي بسبب السعر املرتفع  .والحقا أطلقت الشركة تنسيق  Betamaxيف
عا م .4258
شاركت  Sonyيف املنافسة يف تسويق أشرطة الفيديو يف أوائل الثمانينيات  ،عندما كانوا يقومون
بتسويق نظا م  Betamaxملسجالت أشرطة الفيديو مقابل تنسيق  VHSالذي طورته . JVC
يف النهاية  ،اكتسبت  VHSكتلة حرجة يف قاعدة السوق  .وأصبحت املعيار العاملي ألجهزة VCR
للمستهلكني .

جمموعة بيتاماكس  TV / VCRنادرة  ،موديل SL-MV1
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مت استخدا م تنسيق فيديو مكون احرتافيًا من سوني يسمى  ، Betacamوالذي مت اشتقاقه من
 ، Betamaxاىل عا م  914.عندما أعلنت شركة  Sonyأنها ستوقف إنتاج مجيع مسجالت
ومشغالت أشرطة الفيديو بقياس  9/4بوصة  ،مبا يف ذلك تنسيق Digital Betacam.
يف عا م  ، 4258أطلقت سوني منتجاتها  Handycamوتنسيق . Video8
أصبح  Video8وتنسيق  Hi8التالي ذا النطاق العالي شائعًا يف سوق كامورات الفيديو االستهالكية.
يف عا م  ، 4255أطلقت سوني  DAT 4مم أو شريط الصوت الرقمي كمعيار جديد لشريط الصوت
الرقمي .

شاشة مرئية
حصلت شركة  Sonyعلى براءة اخرتاع ملالكها  Trinitronحتى عا م .422.
طرحت سوني شاشة  ، Triluminosوهي تقنية تعزيز إنتاج األلوان اخلاصة بالشركة  ،يف عا م
 ، 9111واليت ظهرت يف أول تلفزيونات  LCDبإضاءة خلفية  LEDيف العامل .
مت استخدامه على نطاق واسع يف منتجات سوني األخرى أيضًا  ،مبا يف ذلك شاشات الكمبيوتر وأجهزة
الكمبيوتر احملمولة واهلواتف الذكية.
يف عا م  ، 9141أصدرت سوني خطًا جديدًا من أجهزة التلفزيون مع نسخة حمسنة من التكنولوجيا ،
واليت تضمنت النقاط الكمومية يف نظا م اإلضاءة اخللفية .كان أول استخدا م جتاري للنقاط الكمومية
يف عا م  ، 9149كشفت الشركة عن منوذج أولي لشاشة  RGB LEDمتناهية الصغر  ،واليت يطلق
عليها . Crystal LED Display.
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تسجيل الصوت
استخدمت  Sonyتنسيق  Compact Cassetteيف العديد من مسجالت األشرطة ومشغالتها ،
مبا يف ذلك  ، Walkmanأول مشغل موسيقى حممول يف العامل .
قدمت سوني تنسيق  MiniDiscيف عا م  4229كبديل لـ  Philips DCCأو Digital
 Compact Cassetteوكخلف للكاسيت املضغوط.
منذ تقديم  ، MiniDiscحاولت  Sonyالرتويج لتقنيات ضغط الصوت اخلاصة بها حتت العالمة
التجارية  ، ATRACمقابل  MP3األكثر استخدامًا.
حتى أواخر عا م  ، 9111مل يكن خط  Sony Network Walkmanملشغالت املوسيقى الرقمية
احملمولة يدعم معيار  MP3أصالً .

أول جهاز  Sony Walkman TPS-L2من عا م 4252

يف عا م  ، 9111قامت سوني ببناء تنسيق  MiniDiscبإصدار . Hi-MD
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يسمح  Hi-MDبتشغيل وتسجيل الصوت على أقراص  Hi-MDاليت مت طرحها حديثًا بسعة  4جيجا
بايت باإلضافة إىل التشغيل والتسجيل على أقراص  MiniDiscsالعادية.
باإلضافة إىل حفظ الصوت على األقراص  ،يسمح  Hi-MDبتخزين ملفات الكمبيوتر مثل املستندات
ومقاطع الفيديو والصور.

ترميز الصوت
يف عا م  ، 4221حتدت  Sonyتنسيق الصوت احمليطي  Dolby Digital 5.1القياسي يف الصناعة
باستخدا م تنسيق صوت رقمي أحدث وأكثر تقدمًا لصور احلركة الرقمية يسمى SDDS (Sony
)Dynamic Digital Sound
استخد م هذا التنسيق مثاني قنوات ( )564من الصوت مقابل ست قنوات فقط مستخدمة يف Dolby
 Digital 5.1يف ذلك الوقت .
يف النهاية  ،طغت على  SDDSإىل حد كبور نظا م  ( DTSنظا م املسرح الرقمي ) املفضل ومعايور
 Dolby Digitalيف صناعة الصور املتحركة.
مت تطوير  SDDSفقط لالستخدا م يف دائرة املسرح  .فلم تنوي  Sonyأبدًا تطوير إصدار املسرح
املنزلي من . SDDS
قامت  Sonyو  Philipsبشكل مشرتك بتطوير تنسيق الواجهة الرقمية Sony-Philips ( S /
 ) PDIFونظا م الصوت عالي الدقة  . SACDأصبح األخور راسخًا يف حرب تنسيق مع DVD-
. Audio
ومع ذلك  ،مل يكتسب أي منهما موطئ قد م كبور مع عامة الناس .كان املستهلكون يفضلون
األقراص املضغوطة نظرًا لوجود حمركات األقراص املضغوطة يف كل مكان يف األجهزة االستهالكية
حتى أوائل العقد األول من القرن احلالي عندما أصبحت خدمة  iPodوخدمات البث متاحة.
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التخزين الضوئي
عرضت  Sonyقرصًا صوتيًا رقميًا بصريًا يف عا م  4255وسرعان ما تعاونت مع  ، Philipsاملنافس
الرئيسي اآلخر لتكنولوجيا التخزين  ،إلنشاء معيار عاملي .
يف عا م  ، 4251أعلنت الشركتان بشكل مشرتك عن القرص املضغوط (.)CD
يف عا م  ، 4251أطلقت شركة  Sonyسلسلة  ، Discmanوهي امتداد لعالمة Walkman
التجارية لتشمل مشغالت األقراص املضغوطة احملمولة.
بدأت شركة  Sonyيف حتسني أداء وقدرة الشكل اجلديد .فأطلقت أقراصًا ضوئية للكتابة مرة
واحدة ( )WOوأقراص مغناطيسية بصرية حبجم  498ميجا بايت لالستخدا م احملدد  .لتخزين البيانات
األرشيفية  ،يف عامي  425.و  4255على التوالي .

اجلانب األمامي من قرص سوني Sony 200GB Blu-ray

يف أوائل التسعينيات  ،مت تطوير معيارين للتخزين البصري عالي الكثافة :أحدهما كان قرص
مضغوط ) ، MultiMedia (MMCDمدعومًا من  Philipsو  ، Sonyواآلخر كان Super
) ، Density Disc (SDبدعم من  Toshibaوالعديد من اآلخرين. .
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ختلت  Philipsو  Sonyعن تنسيق  MMCDاخلاصني بهما واتفقا على تنسيق  SDمن Toshiba
بتعديل واحد فقط  .وكان يسمى تنسيق القرص املوحد  DVDومت تقدميه يف عا م .4225
كانت  Sonyواحدة من املطورين الرائدين لتنسيق قرص  Blu-rayالضوئي  ،وهو أحدث معيار
لتسليم احملتوى املستند إىل األقراص.
أصبحت مشغالت  Blu-rayاألوىل متاحة جتاريًا يف عا م  .911.فظهر التنسيق كمعيار للوسائط
عالية الدقة على التنسيق املنافس  ،قرص  DVDعالي الدقة من  ، Toshibaبعد حرب تنسيق قرص
ضوئي عالي الدقة ملدة عامني .
تعتمد أجهزة االتصاالت الليزرية من سوني لألقمار الصناعية الصغورة على التقنيات املطورة ملنتجات
الشركة من األقراص الضوئية .

ختزين املكتب
يف عا م  ، 4251قدمت شركة  Sonyأقراص مرنة حبجم  21مم (تُعرف باسم األقراص املرنة مقاس
 168بوصة ( 52مم) )  ،واليت طورتها يف وقت كان هناك " 1أقراص مرنة  ،والعديد من االختالفات
من شركات خمتلفة  ،لتحل حمل األقراص املرنة يف ذلك الوقت أقراص مرنة جارية مقاس 8698
بوصات .حققت  Sonyجناحًا كبورًا وأصبح التنسيق مهيمنًا .أصبحت األقراص املرنة مقاس 168
بوصات قدمية بشكل تدرجيي حيث مت استبداهلا بتنسيقات الوسائط احلالية .كانت سوني متتلك
أكثر من  51باملائة من السوق عندما قررت سحب القابس على التنسيق يف عا م .9141

ذاكرة متنقلة
يف عا م  ، 4225أطلقت شركة  Sonyتنسيق  ، Memory Stickوهو بطاقات ذاكرة فالش
الستخدامها يف خطوط سوني للكامورات الرقمية ومشغالت املوسيقى احملمولة .مل تشهد سوى القليل
من الدعم خارج منتجات سوني اخلاصة  ،حيث حظيت البطاقات الرقمية اآلمنة ( )SDبشعبية أكرب
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بكثور .قامت سوني بإجراء حتديثات على تنسيق  Memory Stickباستخدا م Memory Stick
 Duoو . Memory Stick Micro

االتصاالت
قدمت سوني تقنية  ، FeliCaوهي تقنية بطاقة  ICبدون تالمس تُستخد م بشكل أساسي يف الدفع
بدون تالمس  ،كنتيجة للتطوير املشرتك للشركة وتسويقها التصاالت اجملال القريب ( )NFCمع
 .Philipsيتم تقديم املعيار إىل حد كبور يف شكلني  ،إما شرائح مدجمة يف اهلواتف الذكية أو
بطاقات بالستيكية بها شرائح مدجمة فيها .ختطط  Sonyلتطبيق هذه التقنية يف أنظمة القطارات
عرب آسيا.
يف عا م  ، 9142أطلقت سوني  ، ELTRESوهو معيار اتصاالت السلكي واسع النطاق منخفض
الطاقة مملوك للشركة (. (LPWAN

وحدات العمل
تشتهر  Sonyمبنتجاتها اإللكرتونية  ،وتقد م جمموعة متنوعة من خطوط اإلنتاج يف العديد من
اجملاالت .يف ذروتها  ،أطلق عليها اسم "أخطبوط الشركات"  ،بسبب مشاريعها املرتامية األطراف من
التأمني اخلاص إىل املواد الكيميائية إىل مستحضرات التجميل والتسوق من املنزل إىل الطعا م الفرنسي
املشرتك يف طوكيو  ،ناهيك عن أعماهلا األساسية مثل اإللكرتونيات والرتفيه .
حتى بعد التخلص من العديد من وحدات األعمال مبا يف ذلك  Sony Chemicalsو ، Vaio PC
ال تزال  Sonyتدير أعمالًا متنوعة.
اعتبارًا من عا م  ، 9191مت تنظيم  Sonyيف قطاعات األعمال التالية :خدمات األلعاب والشبكات
( )G&NSواملوسيقى والصور ومنتجات وحلول اإللكرتونيات ( )EP&Sوحلول التصوير واالستشعار
( )I&SSواخلدمات املالية وغورها.
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عادةً ما يكون لكل قطاع أعمال عدد قليل من الشركات القابضة الوسيطة املطابقة اليت يتم مبوجبها
دمج مجيع األعمال ذات الصلة  ،مثل شركة  Columbia Recordsاليت تعد جزءًا من Sony
 ، Music Groupوهي شركة فرعية ويف نفس الوقت شركة قابضة لـ أعمال املوسيقى من سوني ،
جنبًا إىل جنب مع . SMEJ

منتجات وحلول اإللكرتونيات
شركة سوني لإللكرتونيات
شركة ( Sony Electronics Corporationلتصبح التجسيد الثاني لشركة Sony
 Corporationيف عا م  )9194هي وحدة أعمال اإللكرتونيات التابعة جملموعة  .Sonyتقو م يف
املقا م األول بتخطيط األعمال اإلسرتاتيجية للمجموعة  ،والبحث والتطوير ( ، )R & Dوالتخطيط
والتصميم والتسويق للمنتجات اإللكرتونية.

سوني يف مركز تسوق ويستفيلد ريكارتون يف كرايستشورش  ،نيوزيلندا
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الصوت
أصدرت شركة  Sonyأول مشغل موسيقى حممول يف العامل  ،وهو  ، Walkmanيف عا م ، 4252
مرفقًا مع مساعات الرأس  . MDL-3L2عزز هذا اخلط تغيورًا أساسيًا يف عادات االستماع للموسيقى
من خالل السماح لألشخاص حبمل املوسيقى معهم واالستماع إىل املوسيقى من خالل مساعات رأس
خفيفة الوزن .
تستخد م العالمة التجارية  Walkmanيف األصل لإلشارة إىل مشغالت الكاسيت الصوتية احملمولة ،
وقد مت تبنيها على نطاق واسع من قبل الشركة لتشمل مشغالت الصوت والفيديو الرقمية احملمولة
باإلضافة إىل جمموعة هواتف  Sony Ericssonاحملمولة السابقة .يف حالة مشغالت األقراص
الضوئية  ،فإن  Discmanمت استخدا م العالمة التجارية حتى أواخر التسعينيات .
يف عا م  ، 4222مت تقديم أول مشغالت صوت رقمية حممولة من سوني ؛ كان أحدهما العبًا يستخد م
وحدة ختزين فالش  Memory Stickاليت أنشأها قسم  ، Walkmanواآلخر كان مشغلًا أصغر
حجمًا حبجم القلم مع وحدة ختزين فالش مدجمة مت إنشاؤها بواسطة قسم  Vaio؛ كالهما مصحوب
بتقنية محاية حقوق التأليف والنشر  OpenMGمن سوني وبرامج الكمبيوتر لنقل املوسيقى.
تعد  Sonyشركة كربى لتصنيع املنتجات الصوتية وإحدى الشركات الرائدة يف جمال تكنولوجيا
التحكم يف الضوضاء .

فيديو
أنتجت شركة سوني  ، TV8-301أول تلفزيون يف العامل كله ترانزيستور  ،يف عا م .4282
يف عا م  ، 42.5قدمت الشركة اسم العالمة التجارية  Trinitronخلطوطها من تلفزيونات أنبوب
أشعة الكاثود الشبكي ذات الفتحة وبعد ذلك شاشات الكمبيوتر  .أوقفت  Sonyإنتاج Trinitron
ملعظم األسواق  ،لكنها واصلت إنتاج جمموعات ألسواق مثل باكستان وبنغالديش والصني .أوقفت
شركة  Sonyسلسلة شاشات الكمبيوتر  Trinitronيف عا م . 9118
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وأوقفت الشركة آخر جهاز تلفزيوني قائم على  Trinitronيف الواليات املتحدة يف أوائل عا م .9115
وكانت نهاية  Trinitronمبثابة نهاية ألجهزة التلفزيون والشاشات التناظرية من .Sony
استخدمت سوني اسم  LCD WEGAألجهزة تلفزيون  LCDاخلاصة بها حتى صيف  .9118ثم
قدمت الشركة اسم  BRAVIA . BRAVIAهي عالمة جتارية داخلية مملوكة لشركة Sony
وتنتج أجهزة تلفزيون  LCDعالية الدقة وأجهزة تلفزيون اإلسقاط وأجهزة العرض األمامية ودور السينما

شعار تلفزيون برافيا

املنزلية وجمموعة املسرح املنزلي من  .BRAVIAحتمل مجيع تلفزيونات  LCDذات الشاشة املسطحة
عالية الدقة من سوني يف أمريكا الشمالية شعار  BRAVIAمنذ عا م . 9118
ويف عا م  ، 911.فقدت  Sonyحصتها السوقية رقم  4منذ عقود يف سوق التلفزيونات العاملية .يف
نوفمرب  ، 9115مت إطالق  ، Sony XEL-1أول تلفزيون  ، OLEDوتصنيعه ملدة عامني .يف وقت
الحق من عا م  ، 9141عرضت سوني أول تلفزيون  OLEDبدقة . K. 1
اعتبارًا من عا م  ، 9149كانت  Sonyهي ثالث أكرب شركة لتصنيع أجهزة التلفزيون يف العامل
وكانت وحدة األعمال غور مرحبة ملدة مثاني سنوات متتالية .
منذ عا م  ، 9144بدأت شركة  Sonyيف إعادة هيكلة أعماهلا التلفزيونية اخلاسرة  ،وذلك بشكل
أساسي عن طريق تقليص حجم وحدات األعمال واالستعانة مبصادر خارجية لتصنيع لوحات العرض
لشركات مثل  Sharp Corporationو  LG Displayو  Samsung Electronics .يف
ديسمرب  ، 9144وافقت سوني على بيع كل حصتها يف مشروع مشرتك مع شركة سامسونج
لإللكرتونيات (  ) S-LCDمقابل  211مليون دوالر .
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يف  95مارس  ، 9149أعلنت كل من  Sonyو  Sharpأنهما اتفقتا على إجراء مزيد من التعديالت
على اتفاقية املشروع املشرتك اليت مت تنفيذها يف األصل من قبل األطراف يف يوليو  ، 9112بصيغتها
املعدلة يف أبريل  ، 9144لتأسيس وتشغيل Sharp Display Products Corporation
 ، )"("SDPمشروع مشرتك إلنتاج وبيع لوحات ووحدات  LCDكبورة احلجم .
مت إنهاء االتفاقية يف النهاية بسبب انفصال شركة  Sony.مت تفكيك فرع أعمال شاشات
الكريستال السائل الصغورة احلجم من سوني ووحدة عرض  OLEDمتوسطة إىل كبورة احلجم
وأصبحت جزءًا من  Japan Displayو  ، JOLEDعلى التوالي .
يف عا م  ، 9145أطلقت سوني تلفزيونات  OLEDحتت العالمة التجارية BRAVIA
أيضًا  ،باعت  Sonyجمموعة من األشرطة واألقراص واملسجالت واملشغالت لتنسيقات كاسيت
الفيديو و  DVDو  Blu-rayلعقود .

التصوير الفوتوغرايف والفيديو
تقد م سوني جمموعة واسعة من الكامورات الرقمية .تعتمد مناذجها اليت تعتمد على نقطة والتقاط اسم
سايرب شوت  ،يف حني أن النماذج الرقمية املنعكسة أحادية العدسة حتمل عالمة ألفا  .كما أنها تنتج
الكامورات .
عمل و كامورات الفيديو  ،مع شركة السينما من الدرجة املنتجات اليت تباع حتت ل  cinealtaاالسم.
عرضت  Sonyمنوذجًا أوليًا من  Sony Mavicaيف عا م  4254وأصدرته للسوق االستهالكية يف
عا م  .4255مت تقديم أول  Cyber-shotيف عا م .422.
و حبلول عا م  . 9118اخنفضت حصة سوني يف سوق الكامورات الرقمية من  ٪91إىل . ٪2
دخلت سوني سوق الكامورات الرقمية أحادية العدسة العاكسة يف عا م  911.عندما استحوذت على
أعمال الكامورات يف كونيكا مينولتا  .أعادت سوني تسمية خط الكامورات اخلاص بالشركة
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ليصبح خط ألفا  .سوني هي ثالث أكرب مصنع يف العامل للكامورات ،وراء كانون و نيكون على
التوالي .

.Sony α77 DSLR camera

كامورا رقمية (سوني سايرب شوت)

- 47 -

يف عا م  ، 9141قدمت سوني أول كاموراتها ذات العدسات القابلة للتبديل واليت ال مثيل هلا  ،واليت
كانت  NEX-3و  . NEX-5لقد بدأوا أيضًا نظامًا جديدًا لرتكيب العدسة  ،وهو .E-mount
كان هناك عدد غور قليل من طرازات  ، NEXعندما قررت شركة  Sonyصهر سلسلة  NEXيف
سلسلة . Alpha
كان أول  Alpha MILCهو  ، α3000والذي مت تقدميه يف أغسطس  .9141تبعه كامل اإلطار
 α7و  α7Rيف أكتوبر  ،ثم خلفاء  NEX-5و  NEX-6و  NEX-7و  α5000و و α6000يف عا م
 .9141أصبحت كامورا  α6000أشهر  MILCعلى اإلطالق وأصبحت سوني أكرب شركة تصنيع
. MILC

احلوسبة
سوني تنتج أجهزة الكمبيوتر (  MSXأجهزة الكمبيوتر املنزلية و  NEWSحمطات العمل ) خالل
 .s4251انسحبت الشركة من أعمال الكمبيوتر حوالي عا م .4221
دخلت سوني مرة أخرى يف سوق الكمبيوتر العاملي حتت العالمة التجارية اجلديدة  ، VAIOوبدأت يف
عا م  .422.باختصار لـ "تشغيل الصوت والفيديو املتكامل"  ،كان اخلط أول عالمة جتارية ألجهزة
الكمبيوتر تسلط الضوء على ميزات الصوت املرئي .
واجهت شركة  Sonyجدالً كبورًا عندما انفجرت بعض بطاريات الكمبيوتر احملمول اخلاصة بها
واشتعلت فيها النوران يف عا م  ، 911.مما أدى إىل أكرب استدعاء متعلق بالكمبيوتر إىل تلك النقطة
يف التاريخ.
يف حماولة لالنضما م إىل سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحية  ،أطلقت الشركة خطها اللوحي Sony
 Tabletمن أجهزة  Androidاللوحية يف عا م  .9144منذ عا م  ، 9149مت تسويق منتجات
 Androidمن  Sonyحتت عالمة  Xperiaالتجارية املستخدمة يف هواتفها الذكية .
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يف  1فرباير  ، 9141أعلنت سوني أنها ستبيع أعماهلا  VAIO PCبسبب ضعف املبيعات وستشرتي
الشركة اليابانية ) Japan Industrial Partners (JIPعالمة  VAIOالتجارية  ،مع إمتا م
الصفقة بنهاية مارس . 9141
واعتبارًا من  ، 9145احتفظت سوني حبصة  ٪8يف الشركة املستقلة اجلديدة .

الرعاية الصحية والتكنولوجيا احليوية
استهدفت شركة  Sonyاألعمال الطبية والرعاية الصحية والتكنولوجيا احليوية كقطاع منو يف
املستقبل .استحوذت الشركة على شركة ( .Inc ،iCyt Mission Technologyاليت أعيدت
تسميتها باسم  .Sony Biotechnology Incيف عا م  ، )9149وهي الشركة املصنعة ألجهزة
قياس التدفق اخللوي  ،يف عا م  9141وشركة  ، .Inc ،Micronicsوهي شركة مطورة ألدوات
التشخيص القائمة على املوائع الدقيقة  ،يف عا م . 9144
يف عا م  ، 9149أعلنت سوني أنها ستستحوذ على مجيع أسهم So-net Entertainment
 ، Corporationأكرب مساهم يف  ، M3وهي مشغل ملواقع املداخل ( m3.comو MR-kun
و  MDLinxو  )MEDI: GATEملتخصصي الرعاية الصحية .
يف  95سبتمرب  ، 9149أعلنت شركة  Olympusو  Sonyأن الشركتني ستنشئان مشروعًا
مشرتكًا لتطوير مناظور جراحية جديدة بدقة ( K1أو أعلى) وقدرات ثالثية األبعاد.
يف  4.أبريل  9141تأسست شركة .Sony Olympus Medical Solutions Inc.
(. )Olympus % 12 Sony %51
يف  95فرباير  ، 9141أنشأت  Sonyو  M3و  Illuminaمشروعًا مشرتكًا يسمى ،P5لتقديم
خدمة حتليل اجلينو م للمؤسسات البحثية والشركات يف اليابان.
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شركة سوني لالتصاالت املتنقلة
شركة ( .Sony Mobile Communications Incاملعروفة سابقًا باسم Sony Ericsson
 )Mobile Communicationsهي شركة تصنيع اهلواتف الذكية متعددة اجلنسيات ومقرها يف
طوكيو باليابان  .وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة . Sony Corporation

 ، Xperiaاسم اجلهاز املنتج جملموعة من اهلواتف الذكية من Sony

يف عا م  ، 9114دخلت  Sonyيف مشروع مشرتك مع شركة االتصاالت السويدية ، Ericsson
حيث شكلت  Sony Ericsson Mobile Communications.كانت املبيعات األولية صعبة
 ،وتكبدت الشركة خسائر يف عامي  9114و  .9119ومع ذلك  ،حققت شركة Sony
 Ericssonرحبًا يف عا م . 9111
متيزت الشركة نفسها بهواتف حممولة قادرة على التعامل مع الوسائط املتعددة  ،واليت تضمنت ميزات
مثل الكامورات .
كانت هذه غور عادية يف ذلك الوقت .وعلى الرغم من ابتكاراتهم ،واجهت سوني اريكسون املنافسة
الشديدة من شركة عدة .
ومن  9115إىل  ،9141وسط الركود االقتصادي العاملي ،خفضت سوني إريكسون القوى العاملة
من خالل عدة آالف .
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سوني اريكسون  ، Zقد م وأعلن عنه يف عا م  .9141أول هاتف ذكي مع كامل  HDالعرض

يف عا م  ، 9112كانت  Sony Ericssonرابع أكرب شركة لتصنيع اهلواتف احملمولة يف العامل
(بعد نوكيا و  Samsungو  . ) LGوحبلول عا م  ، 9141تراجعت حصتها يف السوق إىل املركز
السادس .
استحوذت  Sonyعلى حصة  Ericssonيف املشروع يف عا م  9149مقابل أكثر من مليار دوالر
أمريكي .
تركز  Sony Mobile Communicationsاآلن حصريًا على سوق اهلواتف الذكية حتت
العالمة التجارية . Xperia
يف عا م  ، 9141ساهمت شركة  Sonyيف حوالي  ٪9من سوق اهلواتف احملمولة ببيع  15مليون
هاتف حممول .
بلغت مبيعات سوني موبايل ذروتها يف عا م  9141مع  11مليون هاتف  ،واخنفض احلجم منذ ذلك
احلني .
شحنت سوني  13.5مليون هاتف يف  . 9145و  .68مليون يف  . 9145و  169مليون هاتف يف السنة
املالية . 9142
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علم الروبوتات
منذ أواخر  ، s4221أصدرت سوني العديد من الروبوتات االستهالكية ،مبا يف ذلك الروبوت على
شكل كلب يسمى ايبو  ،الروبوت املوسيقى اللعب دعا رولي  ،والروبوت دعا  . QRIOعلى الرغم من
كونها رائدة يف هذا اجملال  ،فقد أوقفت سوني العمليات املتعلقة بالروبوتات ملدة  41سنوات بسبب
الصعوبات املالية  ،حتى قررت إحياءها يف عا م .914.
يف عا م  ، 9148دخلت شركة  Sonyيف شراكة مع شركة  ZMP INCللقيادة الذاتية إلنشاء
شركة تصنيع طائرات بدون طيار للمراقبة اجلوية واالستطالع باسم  . Aerosenseففي معرض
 ، CES 2021كشفت شركة  Sonyالنقاب عن طائرة بدون طيار حتمل العالمة التجارية
 ، Airpeakوهي أصغر طائرة من نوعها ميكنها دمج كامورا  Sony Alphaوفقًا للشركة ،
ودخلت جمال الطائرات بدون طيار من تلقاء نفسها ألول مرة .

حلول التصوير واالستشعار
تعود جذور شركة سوني يف جمال صناعة أشباه املوصالت إىل عا م  ، 4281عندما أصبحت أول
شركة يابانية تقو م بتسويق ترانزستور اخرتعته ومرخص من قبل خمتربات بيل  .إنها واحدة من أقد م
وأصغر املرخصني للتكنولوجيا اجلديدة  ،مع شركة  Texas Instruments .يف عا م ، 4285
اخرتع ليو إيساكي وزمالؤه  ،املوظف يف شركة  ، Sonyصما م ثنائي نفق (يشار إليه عاد ًة باسم
الصما م الثنائي  )Esakiاكتشفوا من خالله تأثور النفق الكمي يف املواد الصلبة  ،والذي حصل
 Esakiعلى جائزة نوبل يف الفيزياء عا م  . 4251وقد أمر سوني على حصة مسيطرة فيسوق األجهزة
املقرتنة بالشحن .
اعتبارًا من عا م  ، 9191تقو م الشركة  ،من خالل ذراعها التجاري اخلاص بشركة Sony
 ، Semiconductor Solutionsبتصميم وتصنيع وبيع جمموعة واسعة من أشباه املوصالت
واملكونات اإللكرتونية  ،مبا يف ذلك مستشعرات الصور (  ، ) Exmor ،HAD CCDومعاجلات
الصور (  ، ) BIONZوثنائيات الليزر  ،تكامل واسع النطاق للنظا م  ،تكامل واسع النطاق لإلشارات

- 52 -

املختلطة  ،ختزين ذاكرة ناشئة  ،شاشات ناشئة (  ، microOLED ،microLEDوشاشة ثالثية
األبعاد )  ،حاسوب دقيق متعدد الوظائف (  ، ) SPRESENSEإخل .
اعتبارًا من عا م  ، 9142كانت سوني أكرب شركة مصنعة يف العامل ألجهزة استشعار الصورة
 CMOSحيث تستخد م شرائحها على نطاق واسع يف الكامورات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
واهلواتف الذكية.

خدمات األلعاب والشبكات
تشتهر شركة ( Sony Interactive Entertainmentاملعروفة سابقًا باسم Sony
 )Computer Entertainmentبإنتاج اخلط الشهور لوحدات حتكم  .PlayStationنشأ اخلط
من شراكة فاشلة مع . Nintendo
يف األصل  ،طلبت  Nintendoمن  Sonyتطوير وظيفة إضافية لوحدة التحكم اخلاصة بها واليت من
شأنها تشغيل األقراص املضغوطة .يف عا م  ، 4224أعلنت شركة  Sonyعن الوظيفة اإلضافية ،
باإلضافة إىل وحدة حتكم خمصصة تُعرف باسم "."Play Station
ومع ذلك  ،تسبب اخلالف حول ترخيص الربنامج لوحدة التحكم يف فشل الشراكة .ثم واصلت سوني
املشروع بشكل مستقل .
مت إطالق أول جهاز  PlayStationيف عا م  ، 4221وحقق  ٪.4من مبيعات أجهزة األلعاب العاملية
وكسر ريادة  Nintendoالطويلة األمد يف السوق .
تابعت  Sonyمع  PlayStation 2يف عا م  ، 9111والذي كان أكثر جناحًا .وأصبحت وحدة
التحكم هي األكثر جناحًا على اإلطالق  ،حيث بيعت أكثر من  481مليون وحدة اعتبارًا من عا م
. 9144
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أصدرت الشركة  ، Sony PlayStation 3وهي وحدة حتكم عالية الدقة  ،يف عا م .911.
وكانت أول وحدة حتكم تستخد م تنسيق  ، Blu-rayوكانت أغلى بكثور من املنافسني Xbox
 360و  Wiiبسبب املعاجل اخللوي .

مقر  Sony Interactive Entertainmentيف سان ماتيو  ،كاليفورنيا

يف وقت مبكر  ،أدى األداء الضعيف للمبيعات إىل خسائر كبورة للشركة  ،مما دفعها لبيع وحدة
التحكم خبسارة .
فقد مت بيع  PlayStation 3بشكل عا م بشكل سيء أكثر من منافسيه يف السنوات األوىل من
إطالقه  ،لكنه متكن من جتاوز  Xbox 360يف املبيعات العاملية الحقًا.
أدخلت فيما بعد  ، PlayStation Moveوهو ملحق يسمح لالعبني بالتحكم يف ألعاب الفيديو
باستخدا م إمياءات احلركة .
وسعت سوني عالمتها التجارية إىل سوق األلعاب احملمولة يف عا م  9111من خالل PlayStation
).Portable (PSP
فقد مت بيع وحدة التحكم بشكل معقول  ،لكنها احتلت املركز الثاني يف منافستها احملمولة ،
. Nintendo DS
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طورت سوني وسيط القرص الضوئي ) Universal Media Disc (UMDالستخدامه يف
PlayStation Portable
يف وقت مبكر  ،مت استخدا م التنسيق لألفال م  ،لكنه فقد منذ ذلك احلني دعم االستوديو الرئيسي .
أصدرت سوني نسخة خالية من األقراص يف جهاز  ، PSP Go ،PlayStation Portableيف
عا م . 9112

تعد  PlayStation 2وحدة التحكم يف ألعاب الفيديو األكثر مبيعًا على اإلطالق

وواصلت الشركة إطالق نظا م ألعاب الفيديو احملمول الثاني  ، PlayStation Vita ،يف عامي
 9144و .9149
أطلقت سوني وحدة التحكم الرابعة  ،PlayStation 4 ،يف  48نوفمرب  ، 9141وحتى 14
ديسمرب  9145باعت الشركة  516.مليون وحدة على مستوى العامل .
يف  45مارس  ، 9141يف  ، GDCأعلن رئيس SCE Worldwide Studios Shuhei
 Yoshidaعن تقنية الواقع االفرتاضي اجلديدة اليت أطلق عليها اسم ، Project Morpheus
وأطلق عليها الحقًا اسم  ، PlayStation VRجلهاز .PlayStation 4
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لقدجلبت مساعة الرأس ألعاب  VRوبرامج غور األلعاب إىل وحدة حتكم الشركة .وفقًا لتقرير صادر
عن شركة استشارات براءات االخرتاع  LexInnovaومقرها هيوسنت يف مايو  ، 9148تقود سوني
سباق براءات االخرتاع يف الواقع االفرتاضي  .فوفقًا لتحليل الشركة ملا يقرب من  49111براءة اخرتاع
أو طلب براءة اخرتاع  ،متتلك  Sony 366براءة اخرتاع للواقع االفرتاضي أو طلبات براءات اخرتاع  .مت
إصدار  PlayStation VRيف مجيع أحناء العامل يف  41أكتوبر .914.
يف  14مارس  ، 9142مت اإلعالن عن خليفة  PlayStation 4ويف  49نوفمرب  ، 9191مت إصدار
 PlayStation 5يف أمريكا الشمالية وأسرتاليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا اجلنوبية وسنغافورة.
أكدت  PlayStationأن وحدة التحكم ستطلق يف إندونيسيا يف  99يناير  .9194وحبسب ما ورد
بيعت وحدة التحكم يف اللعبة من  964مليون إىل  968مليون يف يو م إطالقها.

الصور واملوسيقى
تضم شركة  Sony EntertainmentقسمنيSony Pictures Entertainment :
وجمموعة  Sony Music Group (Sony Music Entertainmentو Sony / ATV
 .)Music Publishingسبق لشركة  Sony USAامتالك وتشغيل :Sony Trans Com
وهي شركة تقنية تقد م برامج ترفيهية على منت الطائرة باإلضافة إىل معدات تشغيل الفيديو والصوت
لصناعة الطوران .اشرتت سوني الشركة من  .Sundstrand Corpيف عا م  4252ثم باعتها إىل
 Rockwell Collinsيف عا م .9111
يف عا م  ، 9149أدخلت شركة  Sonyمعظم خدمات احملتوى للمستهلك (مبا يف ذلك الفيديو
واملوسيقى واأللعاب) يف شبكة  ، Sony Entertainment Networkسلف شبكة
. Playstaion
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سوني بيكتشرز انرتتينمنت
شركة  )Sony Pictures Entertainment Inc. (SPEهي وحدة اإلنتاج  /التوزيع التلفزيوني
واألفال م التابعة لشركة  .Sonyمع  ٪4968من حصة سوق شباك التذاكر يف عا م  ، 9144احتلت
الشركة املرتبة الثالثة بني استوديوهات األفال م.
بلغت مبيعات اجملموعة يف عا م  9141ما قيمته  569مليار دوالر أمريكي .أنتجت الشركة العديد من
امتيازات األفال م البارزة  ،مبا يف ذلك  Spider-Manو  The Karate Kidو . Men in Black
كما أنتجت برامج األلعاب التلفزيونية الشهورة  !Jeopardyوعجلة احلظ .
دخلت  Sonyسوق اإلنتاج التلفزيوني واألفال م عندما استحوذت على Columbia Pictures
 Entertainmentيف عا م  4252مقابل  161مليار دوالر .يعيش كولومبيا على يف السينمائية
اجملموعة صورة سوني  ،وهي فرع من  SPEاليت بدورها متلك كولومبيا بيكتشرز و تريستار صور
بني شركات إنتاج وتوزيع األفال م األخرى مثل األحجار الكرمية الشاشة  ،سوني بيكتشرز
الكالسيكية  ،سوني صور الرتفيه املنزلي  .يُعرف قسم التلفزيون يف  SPEباسم Sony
. Pictures Television
خالل السنوات العديدة األوىل من وجودها  ،كان أداء شركة Sony Pictures
 Entertainmentضعيفًا  ،مما دفع الكثورين إىل الشك يف أن الشركة ستبيع القسم .واجهت
شركة  Sony Pictures Entertainmentاجلدل يف أوائل العقد األول من القرن احلادي
والعشرين .يف يوليو  ، 9111قا م مدير تسويق يعمل يف شركة  Sony Corporationبإنشاء ناقد
سينمائي وهمي  ،ديفيد مانينغ  ،الذي قد م
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سوني بيكتشرز بالزا يف (كولفر سييت بوالية كاليفورنيا)

مراجعات جيدة باستمرار إلصدارات من شركة  Columbia Picturesالتابعة لشركة Sony
واليت تلقت عمومًا تقييمات سيئة بني النقاد احلقيقيني .

املدخل الرئيسي الستوديوهات  Sony Pictures Entertainmentيف مدينة كولفر
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سحبت سوني اإلعالنات يف وقت الحق  ،وعلقت عمل مبتكر مانينغ ومشرفه ودفعت غرامات إىل والية
كونيتيكت واملعجبني الذين شاهدوا األفال م اليت متت مراجعتها يف الواليات املتحدة .
يف عا م  ، 911.بدأت شركة  Sonyيف استخدا م  ARccOS Protectionعلى بعض أقراص
 DVDاخلاصة بأفالمها  ،ولكنها أصدرت يف وقت الحق استدعاء.
يف أواخر عا م  ، 9141أصبحت شركة  Sony Picturesهدفاً هلجو م اخرتاق من جمموعة سرية
تسمى  ، Guardians of Peaceقبل أسابيع من إطالق الفيلم الكوميدي املعادي لكوريا
الشمالية . The Interview

جمموعة موسيقى سوني و SMEJ
سوني للرتفيه املوسيقي (املعروف أيضا باسم  SMEأو سوني ميوزيك) هو العاملية ثاني أكرب شركة
املوسيقى املسجلة من "الثالثة الكبار" سجل الشركات  ،ويتم التحكم من قبل شركة سوني
األمريكية  ،التابعة الواليات املتحدة اليابان سوني .
يف واحدة من أكرب عمليات االستحواذ على اإلطالق  ،اشرتت  Sonyجمموعة CBS Record
 Groupيف عا م  4255مقابل  9مليار دوالر أمريكي .
يف هذه العملية  ،دخلت  Sonyيف شراكة واكتسبت حقوق كتالوج  ATVملايكل جاكسون ،
الذي يعتربه كتاب غينيس لألرقا م القياسية أجنح فنان على اإلطالق .قد م االستحواذ على CBS
 Recordsاألساس لتشكيل  ، Sony Music Entertainmentاليت أسستها سوني يف عا م
.4224
يف عا م  ، 42.5شكلت  Sonyو  CBS Recordsمشروعًا مشرتكًا بنسبة CBS / 81:81
 ، Sony Recordsوالذي أعيدت تسميته الحقًا  ، CBS / Sony Groupيف اليابان .عندما مت
االستحواذ على  ، CBS Recordsمت أيضًا نقل حصة  ٪81يف جمموعة  CBS / Sonyاململوكة
لشركة  CBSإىل شركة .Sony
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يف مارس  ، 4255مت دمج أربع شركات فرعية مملوكة بالكامل يف CBS / Sony Group
ومتت إعادة تسمية الشركة باسم ) .Sony Music Entertainment Japan (SMEJوتعمل
الشركة بشكل مستقل عن  Sony Musicحيث أنها مملوكة بالكامل لشركة  Sonyاليابانية.
يف عا م  ، 9111دخلت شركة  Sonyيف مشروع مشرتك مع  ، Bertelsmann AGحيث دجمت
 Sony Music Entertainmentمع  Bertelsmann Music Groupإلنشاء Sony
 . BMGيف عا م  ، 9118واجهت شركة  Sony BMGفضيحة محاية النسخ  ،ألن أقراص
املوسيقى املضغوطة اخلاصة بها قامت بتثبيت برامج ضارة على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة باملستخدمني
واليت كانت تشكل خطرًا أمنيًا على العمالء املتأثرين .
يف عا م  ، 9115استحوذت الشركة على شركة  Famous Musicمقابل  151مليون دوالر
أمريكي  ،وحصلت على حقوق كتالوجات  Eminemو  Akonوغورها .اشرتت  Sonyحصة
 Bertelsmannيف  Sony BMGوشكلت شركة  Sony Music Entertainmentجديدة
يف عا م  .9115ومنذ ذلك احلني  ،خضعت الشركة لتغيورات إدارية .
اشرتت  Sonyشركة  Gracenoteللتعرف على املوسيقى الرقمية مقابل  9.1مليون دوالر
أمريكي يف عا م . 9115
استحوذت شركة  Tribune Media Companyعلى شركة  Gracenoteمن سوني يف عا م
 9141مقابل  451مليون دوالر .
إىل جانب عالمة التسجيالت اخلاصة بها  ،تدير  Sonyأعمال موسيقى أخرى .يف عا م ،4228
اندجمت سوني الناشر مع مايكل جاكسون الصورة  ATVنشر املوسيقى  ،وتشكيل سوني ATV /
نشر املوسيقى .يف ذلك الوقت  ،كانت شركة النشر ثاني أكرب شركة من نوعها يف العامل .
متتلك الشركة حقوق النشر ألكثر من  1ماليني مقطوعة موسيقية  ،مبا يف ذلك كتالوج The
 ، Beatles ' Lennon-McCartneyو  ، Bob Dylanو  ، Eminemو ، Lady Gaga
و  ، Sam Smithو  ، Ed Sheeranو . Taylor Swift
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يف عا م  ، 9149استحوذت  Sony / ATVعلى حصة األغلبية يف ، EMI Music Publishing
لتصبح أكرب شركة لنشر املوسيقى يف العامل .يف عا م  ، 9145اشرتت  Sonyباقي األسهم يف الناشر
 ،مما جيعلها شركة تابعة مملوكة بالكامل .
منذ عا م  ، 914.متتلك سوني مجيع أجهزة Sony / ATV.

قصص مصورة يابانية
دخول سوني يف الرسو م املتحركة اليابانية ،أو أنيمي  ،حدث التجارية يف عا م  4228عندما شركة
تابعة جملموعة سوني للرتفيه املوسيقي اليابان ( )SMEJأنشأت  Aniplexكما الفرعية إلدارة
املشاريع اإلنتاجات اإلبداعية الذي أسس  A-1صور  ،أول استوديو أنيمي من سوني ،السنوات العشر يف
وقت الحق .
منذ ذلك احلني  ،ومن خالل املشاريع على مستوى اجملموعة واملشاريع الدولية  ،عززت سوني مكانتها
يف الصناعة  ،ورفعت العمل إىل ما يسمى "الركيزة الرابعة حملفظة الرتفيه اخلاصة بها" وفقًا جمللة
نيكاي .
تنتشر عمليات أعمال الرسو م املتحركة لشركة  Sonyيف مجيع أحناء اجملموعة  ،وال سيما يف
وحدات الصور واملوسيقى اخلاصة بها  ،على النحو التالي :تشمل األعمال التجارية البارزة ذات الصلة
بشركة  SMEJ Aniplexو  CloverWorksو  A-1 Picturesبينما تقو م Sony Pictures
 )Entertainment Japan (SPEJبتشغيل التلفزيون املوجه لألنيمي قنوات مثل Animax
و . Kids Station
متتلك شركة  Aniplexوشركة ) Sony Pictures Television (SPTاليت تتخذ من
الواليات املتحدة مقراً هلا  ،شركة توزيع الرسو م املتحركة عرب اإلنرتنت اليت استحوذت عليها جمموعة
 Funimation Global Groupيف عا م  9145واليت تشمل الشركات التابعة هلا يف مجيع أحناء
العامل اآلن  Wakanimو . Madman Entertainment
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يف ديسمرب  ، 9191أعلنت  SPTأنها ستشرتي شركة الرسو م املتحركة  Crunchyrollمن
 AT&T Incمقابل  46458مليار دوالر  ،مما سيساعد الشركة على املنافسة عامليًا مع عمالقة
الرتفيه مثل . Netflix

اخلدمات املالية
 Sony Financial Holdingsهي شركة قابضة ألعمال اخلدمات املالية لشركة  Sonyواليت
تشمل ( Sony Lifeيف اليابان والفلبني)  ، Sony Bank ،Sony Assurance ،إخل .
أثبتت الوحدة أنها األكثر رحبية من أعمال  Sonyيف السنة املالية  ، 9118حيث كسبت  465مليار
دوالر يف الربح .
ساعدت الرسو م املنخفضة لشركة  Sony Financialعلى شعبية الوحدة بينما هددت االسم
التجاري املميز لشركة . Sony

اآلخرين
املركبات الكهربائية والبطاريات
شركة وراء تسويق بطاريات أيونات الليثيو م  ،كانت سوني تستكشف إمكانية تصنيع بطاريات
 NRG Energy eVgo Readyللسيارات الكهربائية  .يف  ، 9141شاركت سوني يف برنامج
لشحن السيارات الكهربائية يف ساحات االنتظار ). for Electric Vehicle (REV
ومع ذلك  ،قررت الشركة بعد ذلك بيع أعماهلا يف جمال بطاريات الليثيو م أيون لشركة Murata
 Manufacturingيف عا م . 914.
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يف عا م  ، 9148استثمرت سوني  519ألف دوالر يف  ، ZMP INCمما أثار تكهنات بأنها تفكر
يف تطوير سيارات ذاتية القيادة .
يف يناير  ، 9191كشفت سوني النقاب عن سيارة كهربائية يف معرض اإللكرتونيات االستهالكية
 ،حتمل اسم  ، Vision-Sاملصممة بالتعاون مع شركة تصنيع املكونات Magna
 International .ويف هذه املناسبة  ،أعلنت سوني أيضًا عن هدفها املتمثل يف تطوير التكنولوجيا
لقطاع السيارات  ،خاصة فيما يتعلق بالقيادة الذاتية  ،وأجهزة االستشعار  ،والرتفيه داخل السيارة .

معلومات الشركات
حوكمة الشركات
 Sonyهي شركة  kabushiki gaishaمسجلة يف بورصة طوكيو لألوراق املالية يف اليابان
وبورصة نيويورك للتداول اخلارجي .اعتبارًا من  14مارس  ، 9191كان أكرب املساهمني يف Sony
كما يلي:
سييت بنك (كبنك إيداع حلاملي إيصاالت اإليداع األمريكية ) ()٪261
ماسرت ترست بنك أوف اليابان  -صناديق االستثمار املرشح هلا (احلساب الرئيسي) ()٪569
صناديق استثمار ترشيحها بنك خدمات األمناء الياباني
حساب الثقة الرئيسي ()٪.64
حساب الثقة )٪961( 5
حساب الثقة )٪964( 8
جيه بي مورجان تشيس بنك )٪169( 158.19
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املالية
اعتبارًا من يوليو  ، 9191بلغت قيمة  ، Sonyوهي إحدى أكرب الشركات اليابانية من حيث القيمة
السوقية واألرباح التشغيلية  ،أكثر من  21مليار دوالر .يف نفس الفرتة  ،مت االعرتاف بها أيضًا
باعتبارها الشركة اليابانية األكثر ثراءً بالنقد  ،حيث يبلغ صايف احتياطياتها النقدية  465تريليون ين
ياباني.
حققت الشركة أرباحًا هائلة خالل التسعينيات وأوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين  ،ويرجع
ذلك جزئيًا إىل جناح خط  PlayStationاجلديد  .واجهت الشركة صعوبات مالية يف منتصف إىل
أواخر القرن احلادي والعشرين بسبب عدد من العوامل :األزمة املالية العاملية  ،وزيادة املنافسة على
 ، PlayStationوالزلزال الياباني املدمر يف عا م  . 9144واجهت الشركة ثالث سنوات متتالية من
اخلسائر حتى عا م .9144
مع مالحظة اآلثار السلبية للظروف املتداخلة مثل الكوارث الطبيعية وتقلب أسعار صرف العمالت ،
ذكرت صحيفة فايننشال تاميز.وانتقد الشركة بسبب "افتقارها إىل املرونة" و "عد م قدرتها على قياس
االقتصاد"  ،معربًا عن تشككه يف جهود إعادة تنشيط "سوني"  ،نظرًا لعد م وجود نتائج ملموسة.
يف سبتمرب  ، 9111بلغت القيمة السوقية لشركة  Sony 100مليار دوالر ؛ ولكن حبلول كانون
األول (ديسمرب)  ، 9144اخنفض إىل  45مليار دوالر  ،مما يعكس تراجع التوقعات بالنسبة لشركة
 ، Sonyولكنه يعكس أيضًا أسعار األسهم املتضخمة بشكل كبور خالل سنوات " فقاعة اإلنرتنت
" .منت القيمة الصافية  ،وفقًا ملقاييس حقوق املساهمني  ،بشكل مطرد من  4562مليار دوالر يف
مارس  9119إىل  186.مليار دوالر حتى ديسمرب .9144
مل يكن عائد األرباح (عكس نسبة السعر إىل األرباح) أكثر من  ٪8أبدًا و عادة أقل بكثور وبالتالي
 ،كانت سوني تتداول دائمًا يف نطاقات باهظة الثمن باستثناء قاع السوق لعا م .9112
يف  2ديسمرب  ، 9115أعلنت شركة سوني أنها ستلغي  5111وظيفة  ،وستسقط  5111مقاول ،
وتقليص مواقع التصنيع العاملية بنسبة  ٪41لتوفور  464مليار دوالر سنويًا.
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يف أبريل  ، 9149أعلنت شركة سوني أنها ستخفض قوتها العاملة مبقدار  ٪.( 41111من قاعدة
موظفيها) كجزء من جهود الرئيس التنفيذي كاز هوراي إلعادة الشركة إىل السوق السوداء .جاء ذلك
بعد خسارة  891مليار ين (حوالي  .61.مليار دوالر أمريكي) للسنة املالية  ، 9149وهي األسوأ منذ
تأسيس الشركة .وبلغت خسائر الرتاكم خالل السنوات األربع املاضية  242619مليار ين .
خططت سوني لزيادة نفقاتها التسويقية بنسبة  ٪11يف عا م  .9149يأتي  4111من الوظائف اليت مت
قطعها من القوى العاملة يف وحدة اهلاتف احملمول التابعة للشركة .سيتم إلغاء  511وظيفة يف السنة
املالية  9141 -9149والـ 111املتبقية يف السنة املالية التالية .حققت سوني عائدات بقيمة .6121
تريليون ين يف عا م  9149واحتفظت باحتياطيات كبورة من النقد  ،مع  528مليار ين ياباني اعتبارًا
من عا م  .9149يف مايو  ، 9149قدرت القيمة السوقية لشركة سوني بنحو  48مليار دوالر .

مبيعات سوني لعا م  9112وتوزيعها حسب املنطقة اجلغرافية
)إمجالي املبيعات (باملاليني ين

اقليم جوغرايف

1.873.219

اليابان

2.512.345

الواليات املتحدة األمريكية

2.307.658

أوروبا

2.041.270

مناطق أخرى
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يف يناير  ، 9141أعلنت شركة  Sonyأنها تبيع مبنى مقرها يف الواليات املتحدة مقابل  464مليار
دوالر إىل كونسورتيو م بقيادة شركة التطوير العقاري . The Chetrit Group
يف  95يناير  ، 9141قامت  Moody's Investors Servicesبتخفيض التصنيف االئتماني
لشركة

 Sonyاىل"  Ba1 -يُعترب أن لديها عناصر مضاربة وخماطر ائتمانية كبورة"  -قائلة إن

"رحبية الشركة من املرجح أن تظل ضعيفة ومتقلبة ".يف  .فرباير  ، 9141أعلنت شركة  Sonyأنها
ستقلص ما يصل إىل  8111وظيفة ألنها حتاول بيع أعمال الكمبيوتر الشخصي والرتكيز على
األجهزة احملمولة واألجهزة اللوحية .
يف عا م  ، 9141أغلقت شركة  Sony South Africaأقسا م التلفزيون و Hi-Fi
والكامورا بغرض إعادة النظر يف منوذج التوزيع احمللي اخلاص بها  ،ويف عا م ، 9145
أعادت مبساعدة (  Premium Brand Distributorsشركة خاصة حمدودة .

املختلفة قطاعات السوق إيرادات سوني حسب
نسبة التغور  /من السنة

السنة املالية

إيرادات السنة املالية

( 9145مباليني)

)( 9145مباليني)

18.9

22.8

367.060

2.310.872

1.943.812

0.9

9.4

7.494

807.489

799.995

موسيقى

−2.4

11.8

−24.194

986.873

1.011.067

الصور

−5.5

14.3

−67.322

1.155.411

1.222.733

املالية  9145اىل السنة
املالية 9145

نسبة
املبيعات

يتغورون

- 66 -

قطعة

خدمات األلعاب
والشبكات

الرتفيه املنزلي
والصوت

منتجات وحلول

2.2

7.7

14.558

670.450

655.892

−31.2

8.5

−225.742

498'000

723.742

6.0

8.5

43.730

770.622

726.892

أشباه املوصالت

4.4

14.4

54.162

1.282.539

1.228.377

اخلدمات املالية

−31.0

1.3

61.437

345.737

407.174

كل اآلخرين

108.309

8.827.993

8.719.684

جمموع

التصوير
االتصاالت
املتنقلة

يف نوفمرب  ، 9145نشرت سوني تقرير أرباحها للربع الثاني يوضح أنها خسرت حوالي  151مليون
دوالر أمريكي يف قسم اهلاتف احملمول  ،مما أدى إىل جولة أخرى من تقليص حجم الوحدة  ،مبا يف
ذلك إغالق مصنع وخفضت حجم القوى العاملة إىل النصف .

سجل بيئي
يف نـــــــــوفمرب  ، 9144احتلـــــــــت ســـــــــوني املرتبـــــــــة التاســـــــــعة (باالشـــــــــرتاك مـــــــــع باناســـــــــونيك)
يف دليـــــل غـــــرينبيس لإللكرتونيـــــات الصـــــديقة للبيئـــــة  .هـــــذا الرســـــم البيـــــاني يصـــــنف شـــــركات
اإللكرتونيــــات الكــــربى علــــى عملــــها البيئــــي .ســــجلت الشــــركة  ، 41 / 16.وتكبــــدت نقطــــة
جـــزاء للتعليقـــات الـــيت أدلـــت بهـــا ضـــد معـــايور كفـــاءة الطاقـــة يف كاليفورنيـــا .كمـــا أنـــه خيـــاطر
بنقطــــة عقوبــــة إضــــافية يف اإلصــــدارات املســــتقبلية لكونــــك عضــــوًا يف االحتــــادات التجاريــــة الــــيت
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علقــت ضـــد معـــايور كفـــاءة الطاقـــة .مـــع فيليـــبس ،حصـــلت  Sonyعلـــى أعلـــى الـــدرجات للـــدفاع
عـــ ن سياســـة الطاقـــة بعـــد دعـــوة االحتـــاد األوروبـــي إىل اعتمـــاد هـــدف خفـــض غـــور مشـــروط بنســـبة
 ٪11النبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري حبلـــول عـــا م  .9191ويف الوقـــت نفســـه  ،حتصـــل علـــى
عالمات كاملة لكفاءة منتجاتها.
يف يونيو  ، 9115احتلت سوني املرتبة  41يف دليل جرينبيس  .تراجعت شركة سوني عن تصنيفها
السابق يف املركز احلادي عشر بسبب ادعاءات منظمة السال م األخضر بأن سوني لديها معايور مزدوجة
يف سياساتها املتعلقة بالنفايات .
اعتبارًا من مايو  ، 9145صنف دليل  Greenpeaceلعا م  9145إىل Greener Electronics
شركة  Sonyتقريبًا يف الوسط بني مصنعي اإللكرتونيات بدرجة . D +
منذ عا م  ، 425.عقدت سوني مؤمترًا بيئيًا .تعاجل سياسات  Sonyآثارها على االحتباس احلراري
والبيئة واملوارد .إنهم يتخذون خطوات لتقليل كمية غازات الدفيئة اليت يطرحونها وكذلك تنظيم
املنتجات اليت حيصلون عليها من مورديهم يف عملية يطلقون عليها اسم "الشراء األخضر ".
صرحت شركة  Sonyأنها وقعت على اتفاقية لتشغيل حوالي  58باملائة من مبنى Sonyعلى الطاقة
احلرارية األرضية  .يسمح "برنامج إعادة التدوير من سوني" للمستهلكني بإعادة تدوير املنتجات
اإللكرتونية اليت يشرتونها من سوني من خالل نقلهم إىل الدورة اإللكرتونية (إعادة التدوير) نقاط
اإلنزال يف مجيع أحناء الواليات املتحدة  ،طورت الشركة أيضًا بطارية حيوية تعمل على السكريات
والكربوهيدرات اليت تعمل بشكل مشابه لطريقة عمل الكائنات احلية .هذه هي أقوى بطارية
حيوية صغورة حتى اآلن .
يف عا م  ، 1000واجهت شركة سوني انتقادات لوثيقة بعنوان "اسرتاتيجية املنظمات غور احلكومية" مت
تسريبها للصحافة .تضمنت الوثيقة مراقبة الشركة لنشطاء بيئيني يف حماولة لتخطيط كيفية مواجهة
حتركاتهم .وذكر على وجه التحديد اجلماعات البيئية اليت كانت حتاول مترير قوانني حتمل
الشركات املنتجة لإللكرتونيات مسؤولية تنظيف املواد الكيميائية السامة املوجودة يف سلعها .
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عمليات استحواذات شركة سوني

تستخد م كـ
 /متكامل مع

القيمة

الواليات املتحدة

منتجات سوني
االحرتافية

سوني للرتفيه
املوسيقي

سوني بيكتشرز
انرتتينمنت

سوني بيكتشرز
انرتتينمنت

األمريكية

$2.000.000.000

$3.400.000.000

$200.000.000

ستوديو

الواليات املتحدة
األمريكية

الواليات املتحدة
األمريكية

الواليات املتحدة
األمريكية

اململكة املتحدة

ليفربول

الواليات املتحدة

بيند ستوديو

األمريكية

الواليات املتحدة

الرتفيه التفاعلي
من سوني

 /سوني
ATV

بلد

األمريكية

$157.000.000

الواليات املتحدة
األمريكية
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اعمال

صوت احرتايف

موسيقى

تلفزيون  /أفال م

تلفزيون  /أفال م

شركة

مركز املوسيقى
إنكوربوريتد

جمموعة سجالت
CBS

تاريخ

فرباير 4 4259

يناير 5 4255

كولومبيا
8
بيكتشرز November
1989
انرتتينمنت

جوبر بيرتز
انرتتينمنت

9 November
1989

لعبة فيديو

Psygnosis

مايو 21 4221

لعبة فيديو

إيديتيك

ديسمرب 9111

لعبة فيديو

كلب مطيع

يناير 22 9114

نشر املوسيقى

 AcuffموسيقىRose

يوليو 9 9119

تستخد م كـ
 /متكامل مع

القيمة

الواليات املتحدة

الرتفيه التفاعلي
من سوني

األمريكية

سوني
لإللكرتونيات

الرتفيه التفاعلي
من سوني

من سوني

سوني اون

 /سوني
ATV

الرتفيه التفاعلي
من سوني

الرتفيه التفاعلي
من سوني

أسفل

لعبة فيديو

الواليات املتحدة
األمريكية

الواليات املتحدة

الين للرتفيه

األمريكية

$37.000

الكرتونية

JPN

األمريكية

$65.000.000

العاب

إلكرتونيات

الواليات املتحدة

الرتفيه التفاعلي

فرقعة

بلد

اعمال

الواليات املتحدة
األمريكية

الرتفيه اخلفي

أغسطس 7
9119

Aiwa

سبتمرب 27
9119

العاب حرب
العصابات

ديسمرب 7
9118

زيرب تفاعلي

يناير 25 911.

شبكات اهلامور

أغسطس 23
911.

لعبة فيديو

 Sigilشركة
Games
Online Inc.

مايو 15 9115

نشر املوسيقى

سجالت غريبة

مايو 30 9115

استوديوهات
التطور

سبتمرب 20
9115

استوديوهات
Bigbig

سبتمرب 20
9115

لعبة فيديو

الفيديو حسب
الطلب

اململكة املتحدة

لعبة فيديو

اململكة املتحدة

لعبة فيديو
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شركة

تاريخ

تستخد م كـ
 /متكامل مع

القيمة

$260.000.000

بلد

الواليات املتحدة

تكامل الفيديو

شركة
Convergent
Media
Systems

يناير 28 9141

التدفق اخللوي

 iCytتقنية مهمة

فرباير 10
9141

اململكة املتحدة

لعبة فيديو

جزيء الوسائط

مارس 2 9141

JPN

إلكرتونيات

مصنع رقائق

فرباير 28
9144

اململكة املتحدة

إلكرتونيات

األمريكية

األمريكية

الواليات املتحدة
األمريكية

من سوني

سوني
لإللكرتونيات

¥53.000.000.000

سوني
لإللكرتونيات

الواليات املتحدة

الرتفيه التفاعلي
من سوني

إدارة وسائل

مالحظة نعمة

يوليو 2 9115

الواليات املتحدة

الرتفيه التفاعلي

اعمال

شركة

تاريخ

األمريكية

اإلعال م

لعبة فيديو

توشيبا

هوك آي إنوفيشن
احملدودة

مصاصة لكمة
لإلنتاج

مارس 7 9144

أغسطس 2
9144

أدوات
الواليات املتحدة

شركة سوني

األمريكية

األمريكية

التشخيص
القائمة على

شركة
Micronics

سبتمرب 28
9144

املوائع الدقيقة

سوني

$1.500.000.000

الواليات املتحدة
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إلكرتونيات

سوني اريكسون

فرباير 16
9149

تستخد م كـ
 /متكامل مع

القيمة

لإللكرتونيات

الرتفيه التفاعلي
من سوني

اعمال

بلد

شركة

تاريخ

 SWEاألمريكية

$380.000.000

الواليات املتحدة
األمريكية

سوني

JPN

تلفزيون سوني

الواليات املتحدة
األمريكية

بيكتشرز

الواليات املتحدة

سوني

األلعاب
السحابية

املعلومات
واالتصال

اإلنتاج
السينمائي
والتلفزيوني

Gaikai

يوليو 2 9149

سو نت

أغسطس 9
9149

صور الضفة
اليسرى

أغسطس 23
9149

إلكرتونيات

بيكسيم

سبتمرب 12
9149

$180.000.000

اململكة املتحدة

التلفاز

 CSCجمموعة
Media

أغسطس 15
9141

$20.000.000

جور

موسيقى

سجالت القرن
ميديا

أغسطس 24
9148

BEL

إلكرتونيات

لينة احلركية

8 October
2015

لإللكرتونيات

$155.000.000

JPN

إلكرتونيات

مستشعر صور

ديسمرب 6
9148

سوني

$212.000.000

ISR

إلكرتونيات

لإللكرتونيات

تلفزيون سوني
بيكتشرز

سوني للرتفيه
املوسيقي

األمريكية

سوني
لإللكرتونيات

سوني
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توشيبا

Altair
Semiconductor

يناير 26 914.

تستخد م كـ
 /متكامل مع

القيمة

بلد

اعمال

شركة

تاريخ

لإللكرتونيات

بالميب

فرباير 16
914.

سوني

BEL

eSATURNUS
فيديو طيب
NV

أغسطس 2
914.

موسيقى سوني

اململكة املتحدة

موسيقى

وزارة الصوت

أغسطس 10
914.

$385.000.000

IND

التلفاز

عشر رياضات

أغسطس 31
914.

$143.000.000

حنن

$2.300.000.000

سوني بيكتشرز

اململكة املتحدة

انرتتينمنت

شبكة سوني
بيكتشرز

تلفزيون  /ألعاب

خدمة دفق
تلفزيون سوني
بيكتشرز

الفيديو وتوزيع
التلفزيون /

فنيميشن

يوليو 31 9145

األفال م

Sony / ATV
Music
Publishing

الرتفيه التفاعلي
من سوني

انيبلكس

سوني

دوالر 35.000.000
أسرتالي

اململكة املتحدة

نشر املوسيقى

نشر املوسيقى
EMI

مايو 22 9145

CAN

لعبة فيديو

حركية مسعية

يناير 8 9142

توزيع األفال م
والتلفزيون

جمموعة
Madman
Anime

فرباير 6 9142

إلكرتونيات

ميدو القابضة

يونيو 10 9142

خارج

SWI
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تستخد م كـ
 /متكامل مع

القيمة

اعمال

بلد

شركة

تاريخ

لإللكرتونيات

الواليات املتحدة

سوني بيكتشرز
انرتتينمنت

الرتفيه التفاعلي
من سوني

واقع  /أفال م

األمريكية

الواليات املتحدة

$229.000.000

األمريكية

سوني

لعبة فيديو

 IPوسائط

NOR

لإللكرتونيات

افرتاضي

والسحابة

نورواليز

يوليو 8 9142

ألعاب
Insomniac

أغسطس 19
9142

نفيون

1 October
2020

حصص

القيمة

بلد

اعمال

حصة

JPN

 LCDشاشة

50%

 STشركة
Liquid
Crystal
Display
Corporation

27 October
1997

$250.000.000

JPN SWE

هواتف نقالة

50%

سوني اريكسون

1 October
2001

¥14.900.000.000

JPN

لعبة فيديو

18.6٪
حاليا /

سكوير انيكس

8 October
2001
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شركة

تاريخ

القيمة

اعمال

بلد

حصة

شركة

تاريخ

٪1

JPN KOR

 LCDشاشة

50٪
ناقص
حصة

S-LCD

أبريل 26
9111

واحدة

$4.800.000.000

الواليات املتحدة األمريكية

تلفزيون  /أفال م

20%

مرتوغولدن ماير

أبريل 8
9118

JPN

لعبة فيديو

49%

سيليوس

مارس 6
9115

JPN

عرض انبعاث
اجملال

33.5%

تطبيقات
البطاقة

نيد JPN

50%

الصغورة

JPN

الواليات املتحدة األمريكية

الواليات املتحدة األمريكية

لوحات ووحدات
LCD

الفيديو حسب
الطلب

الفيديو حسب
الطلب
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شركة تقنيات
االنبعاثات امليدانية

أبريل 2
9115

14
Moversa
November
GmbH
2007

شركة شارب

يوليو 1 9112

7.04%

ديسبالي

أقلية

فورنت

ديسمرب 8
9112

أقلية

فيفو

ديسمرب 8
9112

القيمة

$271.000.000

اعمال

بلد

IND

التلفاز

اليابان

إلكرتونيات

JPN

أنت

حصة

أغلبية

شركة

وسائط متعددة
الشاشات

تاريخ

يونيو 14
9149

مشروع مشرتك
غور مسمى مع
سوميتومو شركة

يونيو 21
9149

إلكرتيك

مشروع مشرتك مل
يذكر امسه
باناسونيك مع

يونيو 25
9149

أعمال املنتجات
JPN

الصناعة

الكيماوية

الكيماوية

لبنك التابعة

يونيو 28
9149

التنمية الياباني

$2.200.000.000

املتحدة واململكة الواليات

موسيقى

املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

التسويق الرقمي
واالتصاالت

30%

أغلبية

اململكة املتحدة

التلفاز

أقلية

هناك

التلفاز

أغلبية
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نشر املوسيقى
EMI

خدمات وسائط
 IMSاإلنرتنت

صور خرافية

تلفزيون
الكوكب

يونيو 29
9149

يوليو 8 9148

مارس 16
914.

أبريل 7
914.

القيمة

بلد

حصة

اعمال

شركة

اململكة املتحدة

التلفاز

أقلية

اململكة املتحدة

التلفاز

أقلية

NOR

بث

أقلية

نفيون

قناة الكابل

42٪ /
حاليًا
٪411

شبكة عرض

$500.000.000

الواليات املتحدة األمريكية

$400.000.000

CHN

$250.000.000

الواليات املتحدة األمريكية

األساسية

تاريخ

خمطط صور يونيو 7 914.

أفال م الساعة
احلادية عشر

اللعبة

سبتمرب 14
9145

يونيو 27
9142

18
November
2019

فيديو حسب
منصة  ،الطلب
فيديو عرب

4.98%

بيليبيلي

أبريل 9
9191

اإلنرتنت

العا
ب الكرتونية
تطو



1.4%



ير الربجميات

استثمارات تابعة لشركة سوني
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ألعاب ملحمية

يوليو 9 9191

القيمة

$20.500.000

املستحوذ

تاريخ

بلد املستحوذ

أملانيا

سوني للرتفيه املوسيقي

سوني وندر

TVLoonland
AG

3
October
2000

اليابان

سوني اوبتيارك

 NEC Optiarcسوني

سوني

ديسمرب 5
9115

إندونيسيا

األعمال املستهدفة

سامسونج
شركة .ترانسكورب

شركة مستهدفة

شركة .ترانسكورب

وسائل اإلعال م نوسانتارا

سامسونج
لإللكرتونيات

سوني

فرباير 14
9144

سوني

1
October
2008

فرباير 20
9115

إندونيسيا

 MNCشبكات سوني

$1.200.000.000

اليابان

سوني للرتفيه املوسيقي

سوني بي ا م جي

¥90.000.000.000

اليابان

مصنع رقاقة اخللية

اخللية مصنع رقاقة

توشيبا

سوني
$150.000.000

كندا

 Sonyنشر موسيقى
Pictures (1993)2012

كن إدارة

تلفزيون  /بيكتشرز
سوني بيكتشرز
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سيرتا

يناير 1
9144

وسائل اإلعال م

يوليو 2
9141

مؤسسي شركة سوني

أكيو موريتا
أكيو موريتا  :ولد يف  9.يناير  – 4294وتويف يف ( 1أكتوبر  . )4222فقد كان رجل أعمال
يابانيًا ومؤسسًا مشاركًا لشركة  Sonyمع .Masaru Ibuka
ولد يف حمافظة آيتشي .يستمر  homebrewerالوالدين من فرتة ايدو .جامعة أوساكا اإلمرباطورية
(اآلن  ،جامعة أوساكا) خترجت من قسم الفيزياء  ،كلية العلو م .
مت تكليف املرحلة األخورة من احلرب العاملية الثانية بالبحرية  ،واجتمع يف جلنة أحباث احلرب وإيبوكا
(ماسارو إيبوكا) .يف عا م  421.أسس  Ibukaو Tokyo Communication Industry
(أعيدت تسميته إىل  Sonyيف عا م  ، )4285وكان مسؤوالً عن قسم املبيعات  ،وباع راديو
الرتانزستور و < >Walkmanإخل إىل العامل .
يف عا م  ، 4254أصبح رئيسًا  ،ورئيسًا عا م  ، 425.ورئيسًا فخريًا عا م  .4221عُرفت باسم
< >Sony in the worldاملعروفة باسم الفصيل الدولي يف عامل األعمال .شغل منصب نائب رئيس
 Keidanrenورئيس اجمللس االقتصادي الياباني األمريكي .هناك كتب رئيسية مثل "نظرية التعليم
غور الضرورية" و "اليابان اليت ميكن أن يطلق عليها" ال "(شارك يف تأليفها شينتارو إيشيهارا ).

أكيو موريتا
ولد  :بتاريخ  9.يناير 4294
املكان  :ناغويا  ،آيتشي  ،اليابان
اجلنسية  :يابانية
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التعليم  :يف جامعة أوساكا
اجلوائز  :وسا م ألربت ()4259
تويف  :يف طوكيو يف (أكتوبر )4222

نوريو أوهغا

نوريو أوجا ( 92يناير  91 - 4211أبريل )9144

نوريو أوجا  ،ولد يف  92يناير  . 4211كان الرئيس والرئيس السابق لشركة Sony
 ، Corporationويعود الفضل يف حتفيز تطوير القرص املضغوط كتنسيق صوتي قابل للتطبيق
جتاريا.
رجل أعمال  /رجل أعمال .ولد يف حمافظة شيزوكا .خترج من قسم املوسيقى جبامعة طوكيو للفنون.
أثناء التحاقه باجلامعة  ،مت تعيينه مديراً للمصنع عن طريق إرفاق شكوى إىل مسجل الشريط يف
( Tokyo Communication Industryسلف  ، ) Sonyويصبح عمولة للشركة .
بعد االنتهاء من قسم جامعة طوكيو الوطنية للفنون اجلميلة واملوسيقى يف عا م  ، 4281درس املوسيقى
الصوتية يف كلية الفنون احلكومية يف برلني وغورها من املؤسسات أثناء دراسته يف أملانيا على الرغم
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من أنه كان مفوضًا .يف هذا الوقت  ،يلتقي هربرت فون كاراجان  ،قائد جديد ألوركسرتا برلني
الفيلهارمونية  .ومنذ ذلك احلني وحتى وفاة كاراجان  ،استمرت تلك العالقة مع القطاعني العا م
واخلاص .انضم إىل شركة  Sonyيف عا م .4282
بعد ذلك  ،وبعد رئيس ( CBS · Sony Recordsاملعروفة حاليًا باسم Sony Music
 ، ) Entertainmentأصبح رئيسًا لشركة  Sonyيف عا م  .4259وكان أيضًا رئيسًا جلمعية
الصناعة اإللكرتونية اليابانية  ،ونائب رئيس جملس إدارة  Keidanrenورئيس جملس أوركسرتا
طوكيو الفيلهارمونية  ،مديرة طوكيو بونكا كايكان.

نوريو أوجا
مواليد  92 :يناير 4211
مكان الوالدة  :نومازو  ،شيزوكا  ،اليابان
تاريخ الوالدة  91 :أبريل  9144طوكيو ،اليابان
اجلنسية  :يابانية
التعليم  :جامعة طوكيو الوطنية للفنون اجلميلة واملوسيقى  -جامعة برلني للفنون
املهنة  :رجل أعمال  ،مغين (باريتون)  ،قائد
املؤسسة  :سوني
اهلواية  :عضو يف أوركسرتا طوكيو الفيلهارمونية
الوفاة  91 :أبريل 9144
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بعض من منتجات سوني

 X80H | 4Kالرتا اتش دي | املدى الديناميكي العالي ()HDR

مشغل أقراص مضغوطة مقاس  DINفردي
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منصة سوني بالي ستيشن(PlayStation 3) 3

معلومات اساسية عن الشركة
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
تأسست  :يف ( 5مايو )421.
املؤسسون  :ماسارو إيبوكا  -أكيو موريتا
املقر الرئيسي  :ميناتو  ،طوكيو  ،اليابان
مناطق العمل  :مجيع أحناء العامل
الشركات التابعة
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سوني موبايل  -سوني أونالين إنرتتينمنت  -سوني إنرتاكتيف إنرتتينمنت  -سوني بيكتشرز
أنيميشن  -سوني بيكتشرز إنرتتينمنت  -جمموعة روكويل للتشغيل اآللي
املنتجات  :إلكرتونيات استهالكية  -شبه موصل  -لعبة فيديو  -عتاد احلاسوب  -اجهزة اتصال
 برجمياتالرئيس واملدير التنفيذي  :كينيشورو يوشيدا
املنتجات  :مستهلكي الكرتونيات  -أشباه املوصالت  -العاب الكرتونية  -أفال م  -الربامج
التلفزيونية  -موسيقى  -أجزاء الكمبيوتر  -معدات االتصاالت السلكية والالسلكية –
اخلدمات املالية – تأمني  -اخلدمات املصرفية  -متويل االئتمان  -وكالة إعالنات  -خدمات
الشبكة .
البورصة  :بورصة نيويورك ( - )SNEبورصة طوكيو ().585
املوظفون  4416111 :موظف ()9142
دخل التشغيل  54965 :مليار ين ()9145
صايف الدخل  8156. :مليار ين ()9145
إمجالي األصول  4261.8 :تريليون ين ()9145
إمجالي حقوق امللكية  96525 :تريليون ين ()9145
املوقع اإللكرتوني www.sony.net :
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باناسونيك Panasonic

شركة باناسونيك  . nartaropaan conosanaPاملعروفة سابقا باسم شركة ماتسوشيتا للصناعات
اإللكرتونية اليابانية  : naatonC lnisspraoi cirPpraP aopssssapoهي شركة عاملية يابانية
لإللكرتونيات  .ويقع مقرها الرئيسي يف كادوما  .اليابان .
تعمل الشركة يف كل ما يتعلق بااللكرتونيات  .حتت أكثر من مسمى أشهرها باناسونيك وناشيونال.
و بدات الشركة عا م  . 0101ومنت الشركة إىل أن أصبحت اآلن واحدة من أكرب الشركات يف
العامل  .وأكرب مصنّع إلكرتونيات يف اليابان .وإىل جانب صناعة االلكرتونيات تقد م الشركة خدمات
ومنتجات غور إلكرتونية مثل أعمال الرتميم .
و أعلنت شركة ماتسوشيتا يف  01يناير  2111انها تنوي تغيور اسم الشركة كليا الي باناسونيك،
وبدأت هذا التغيور من  0أكتوبر . 2111
تقو م باناسونيك بإنتاج التلفزيونات وشاشات بالزما و LCDواهلواتف والكامورات الرقمية واألفران
واملايكروويف وآالت احلالقة والربجيكرتز ومكانس وكامورات فيديو ومشغالت  DVdوBlue-
 rayوبطاريات وستوريوهات منزلية باإلضافة إىل احلاسوب احملمول حتت اسم تف بوك
( ،)Toughbookوكل هذا حتت مسمي "  " Ideas For Lifeمبعين أفكار للحياة.
و اعلنت شركه ماتسوشيتا يف  01يناير  2111انها تنوي تغيور اسم الشركة كليا اىل باناسونيك،
وبدا هذا التغيور فعليا يف  0أكتوبر . 2111
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املاركات واالقسا م
ماتسوشيتا تنتج العديد من املنتجات حتت أكثر من مسمى  ،تشمل :
 00باناسونيك  .2ناشونال aoaso .2 srPsnaPs .5 rsosor .4 soas .2
 .7راسونيك

املقر الرئيسي لشركة (باناسونك) كادوما  ،أوساكا (اليابان)

اسم الشركة
من عا م  0125إىل  0أكتوبر  ، 2111كان اسم الشركة هو "ماتسوشيتا إلكرتيك إندسرتيال" .يف
 01يناير  ، 2111أعلنت الشركة أنها ستغور امسها إىل "شركة باناسونيك"  ،ساري املفعول يف 0
أكتوبر  ، 2111ليتوافق مع اسم عالمتها التجارية العاملية "باناسونيك" .متت املوافقة على تغيور االسم
يف اجتماع املساهمني يف  22يونيو  ، 2111بعد التشاور مع عائلة ماتسوشيتا .
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أمساء العالمات التجارية
تبيع شركة  Panasonic Corporationتقريبًا مجيع منتجاتها وخدماتها يف مجيع أحناء العامل
حتت العالمة التجارية  ، Panasonicبعد أن ختلصت تدرجيياً من عالمة  Sanyoالتجارية يف الربع
األول من عا م  .2102باعت الشركة منتجات حتت عدد من األمساء التجارية األخرى خالل تارخيها .
يف عا م  ، 0127تبنت ماتسوشيتا االسم التجاري " ناشيونال " [ ]cملنتج جديد للمصباح .يف عا م ، 0155
بدأت الشركة يف تسويق مكربات الصوت واملصابيح لألسواق خارج اليابان باسم " ، " PanaSonic
وهي املرة األوىل اليت تستخد م فيها اسم العالمة التجارية " Panasonic".بدأت الشركة يف استخدا م
اسم العالمة التجارية " تكنيكس " [د] يف عا م  0125ألجهزة الصوت .استمر استخدا م العديد من
العالمات التجارية لعدة عقود .بينما كانت " "Nationalالعالمة التجارية األوىل يف معظم منتجات
 ، Matsushitaمبا يف ذلك الصوت والفيديو  ،و " "Nationalو ""Panasonicبعد النجاح العاملي
السم باناسونيك .

جهاز التلفزيون الوطين من عا م 0152
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يف مايو  ، 2112أعلنت الشركة أن "باناسونيك" ستصبح عالمتها التجارية العاملية  ،وأطلقت الشعار
العاملي "أفكار باناسونيك للحياة".
بدأت الشركة يف توحيد عالماتها التجارية إىل "باناسونيك"  .وحبلول مارس  2114حلت حمل
"ناشيونال" للمنتجات واللوحات اإلعالنية اخلارجية  ،باستثناء تلك املوجودة يف اليابان .
يف يناير  ، 2111أعلنت الشركة أنها ستقو م بالتخلص التدرجيي من العالمة التجارية " "Nationalيف
اليابان  ،لتحل حملها العالمة التجارية العاملية " "Panasonicحبلول مارس . 2101
يف سبتمرب  ، 2102أعلنت الشركة عن مراجعة لـ شعار عمره عشر سنوات لتوضيح رؤية الشركة
بشكل أفضل" :حياة أفضل  ،عامل أفضل".
يف سبتمرب  ، 2104أعلنت باناسونيك أنها ستحيي العالمة التجارية تكنيكس .

التاريخ
القرن العشرين
تأسست شركة باناسونيك  ،ثم شركة ماتسوشيتا للكهرباء  ،يف عا م  0101على يد كونوسوكي
ماتسوشيتا كبائع ملقابس املصابيح املزدوجة .
يف عشرينيات القرن املاضي  ،بدأت ماتسوشيتا بإطالق املنتجات بانتظا م .يف عا م  ، 0127أنتج جمموعة
من مصابيح الدراجات اليت كانت أول ما مت تسويقه باسم العالمة التجارية الوطنية .
وخالل احلرب العاملية الثانية عملت الشركة مصانع يف اليابان وأجزاء أخرى من آسيا اليت تنتج
مكونات واألجهزة الكهربائية مثل مصابيح  ،احملركات  ،املكواة الكهربائية  ،األجهزة
الالسلكية واألوىل األنابيب املفرغة .
بعد احلرب  ،انقسمت جمموعة ماتسوشيتا إىل  MEIو  MEWبسبب التفكك الذي فرضته قوات
االحتالل  ،وأعادت جتميع نفسها بشكل ناقص يف فئة  Keiretsuوبدأت يف إمداد طفرة ما بعد
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احلرب يف اليابان بأجهزة الراديو واألجهزة والدراجات  .ماتسوشيتا شقيق يف القانون ،توشيو ايو ،
تأسست سانيو كمقاول من الباطن ملكونات بعد احلرب العاملية الثانية .منت سانيو لتصبح منافسًا
ملاتسوشيتا  ،ولكن استحوذت عليها باناسونيك الحقًا يف ديسمرب .2111
يف عا م  ، 0120سافر ماتسوشيتا إىل الواليات املتحدة والتقى بتجار أمريكيني .بدأت الشركة يف إنتاج
أجهزة التلفزيون للسوق األمريكية حتت اسم عالمة باناسونيك التجارية  ،ووسعت استخدا م العالمة
التجارية إىل أوروبا يف عا م .0171
استخدمت الشركة العالمة التجارية الوطنية خارج أمريكا الشمالية من اخلمسينيات إىل السبعينيات
(ال ميكن استخدا م العالمة التجارية يف الواليات املتحدة ألنها كانت قيد االستخدا م بالفعل).
أدى عد م القدرة على استخدا م اسم العالمة التجارية الوطنية إىل إنشاء عالمة باناسونيك التجارية يف
الواليات املتحدة .
على مدار العقود العديدة التالية  ،أصدرت ماتسوشيتا منتجات إضافية  ،مبا يف ذلك أجهزة التلفزيون
باألبيض واألسود ( ، )0152واخلالطات الكهربائية  ،والثالجات ( ، )0152وأجهزة طهي األرز
( ، )0151وأجهزة التلفزيون امللونة وأفران امليكروويف (.)0122
طرحت الشركة مكرب صوت عالي الدقة يف اليابان عا م  0125مع العالمة التجارية . Technics
أصبح هذا اخلط من مكونات االسرتيو عالية اجلودة مفضلًا عامليًا  ،وأشهر املنتجات هي األقراص
الدوارة  ،مثل مشغل التسجيل  ، SL-1200املعروف بأدائه العالي ودقته ومتانته .
خالل السبعينيات وأوائل الثمانينيات  ،استمرت ماتسوشيتا يف إنتاج إلكرتونيات متخصصة عالية
اجلودة لألسواق املتخصصة  ،مثل أجهزة الراديو ذات املوجات القصورة  ،وطوّرت خطها الناجح من
مستقبالت االسرتيو ومشغالت األقراص املضغوطة واملكونات األخرى .
يف عا م  ، 0121بدأت شركة ماتسوشيتا يف صنع ضواغط دوارة ملكيفات اهلواء  ،ويف عا م ، 0170
بدأت يف صنع مربدات امتصاص  ،وكذلك لتطبيقات تكييف اهلواء .
يف عا م  ، 0172أنشأت شركة ماتسوشيتا أول مصنع هلا يف اخلارج يف ماليزيا .
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يف عا م  ، 0172أسس ماتسوشيتا "أنا م ناشيونال"  ،مشروع مشرتك مع جمموعة أنا م يف كوريا
اجلنوبية.
يف عا م  ، 0112أطلقت ماتسوشيتا الشريك الرئيسي لشركة  ، Panasonicوهو أول كمبيوتر
ياباني الصنع متوافق متامًا مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية  ، IBMكما أصدرت مكيفات اهلواء
العاكس .
يف عا م  ، 0114أسس ماتسوشيتا عالمة برامج باناسوفت  ،واليت نشرت برجميات ألجهزة كمبيوتر
 MSXمن عا م  0114إىل عا م  .0111كما صنعت الشركة أجهزة كمبيوتر  MSXخاصة بها  ،مثل
Panasonic FS-A1
يف نوفمرب  ، 0111وافق ماتسوشيتا على االستحواذ على شركة وسائط أمريكية ، .MCA Inc
سلف كل من  Universal Music Groupو  ، Universal Picturesمقابل  2551مليار
دوالر أمريكي .وسبق عملية االستحواذ استحواذ شركة  ، Sonyاملنافس اللدود ملاتسوشيتا  ،على
شركة Columbia Pictures
يف ذلك الوقت  ،سيطر ماتسوشيتا على سوق الفيديو املنزلي مع مكانة الشركة الرائدة يف سوق
اإللكرتونيات .لقد مت تعزيزه بواسطة  ، VHSاملعيار الفعلي لشريط الفيديو للمستهلكني الذي
ماتسوشيتا وجي يف سيقد م باملشاركة .مستوحاة من سعي سوني اجلريء إىل هوليوود .
اعتقد ماتسوشيتا أنها ميكن أن تصبح رائدة يف صناعة السينما أيضًا .ومع ذلك  ،باع ماتسوشيتا
الحقًا  ٪11من  MCAلشركة  Seagramمقابل  7مليار دوالر أمريكي يف أبريل  ، 0115بسبب
التقلبات العالية لصناعة السينما.
يف عا م  ، 0112صنع ماتسوشيتا  ، Panasonic FS-A1GTآخر طراز من كمبيوتر MSX
turbo R.
يف عا م  ، 0111باعت ماتسوشيتا شركة  Anam Nationalلشركة .Anam Electronics
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 0222حتى اآلن
يف  2مايو  ، 2112احتفلت باناسونيك كندا بالذكرى السنوية اخلامسة والثالثني لتأسيسها يف ذلك
البلد من خالل التربع مببلغ  5ماليني دوالر للمساعدة يف بناء "مدينة موسيقية" على الواجهة البحرية
لتورنتو .
يف عا م  ، 2115أوقفت شركة ماتسوشيتا توشيبا بيكتشر ديسبالي احملدودة (مشروع مشرتك بني
ماتسوشيتا وتوشيبا مت إنشاؤه يف عا م  ) 2112إنتاج  CRTsيف مصنعها يف هورس هيدز  ،نيويورك .
وبعد عا م  ،يف عا م  ، 2112أوقفت اإلنتاج يف مصنعها يف ماليزيا  ،بعد خسائر فادحة .يف عا م 2117
 ،اشرتت املشروع من توشيبا  ،وأنهت كل اإلنتاج يف النهاية .
يف  01كانون الثاني (يناير)  ، 2112أعلنت شركة ماتسوشيتا أنها ستتوقف عن إنتاج أجهزة التلفزيون
التناظرية ( ٪21من إمجالي أعماهلا التلفزيونية) اعتبارًا من الشهر التالي  ،من أجل الرتكيز على أجهزة
التلفزيون الرقمية .
يف عا م  ، 2111مت تسمية مجيع طرازات ماكينات احلالقة الكهربائية من مصنع باناسونيك بآالت
حالقة باناسونيك  ،وأسقطوا اسم ماتسوشيتا وناشيونال من أمسائهم  ،بغض النظر عن األسواق العاملية
أو اليابانية .
يف أواخر عا م  ، 2112بدأت ماتسوشيتا حمادثات مع شركة كينوود لبيع وتفكيك شركة JVC.
اعتبارًا من  0أكتوبر  ، 2111اندجمت  JVCو  Kenwoodإلنشاء شركة JVCKenwood
Corporation.
يف  2نوفمرب  ، 2111أعلنت باناسونيك وسانيو أنهما جتريان حمادثات اندماج  ،مما أدى يف النهاية إىل
استحواذ باناسونيك على شركة سانيو .
مت االنتهاء من الدمج يف ديسمرب  ، 2111وأسفر عن شركة بإيرادات تزيد عن  0052تريليون ين
(حوالي  001مليار دوالر) .
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مع اإلعالن عن خروج بايونور من إنتاج شاشات التلفزيون عالي الدقة بالزما كورو  ،اشرتت باناسونيك
العديد من براءات االخرتاع وأدرجت هذه التقنيات يف شاشات البالزما اخلاصة بها .
يف أبريل  ، 2100أُعلن أن باناسونيك ستخفض قوتها العاملة مبقدار  415111حبلول نهاية السنة املالية
 2102يف حماولة لتبسيط العمليات املتداخلة .التقليص هو حوالي  01يف املئة من قوة العمل اجلماعية .
يف أكتوبر  ،2100أعلنت باناسونيك أنه كان على وشك تقليم أعماهلا  TVاخلاسرة من خالل وقف
إنتاج أجهزة التلفاز البالزمية يف مصنعها يف أماجاساكي  ،حمافظة هيوجو حبلول مارس ،2102
خفض  0111وظيفة يف هذه العملية .أيضًا  ،باعت بعض أعمال سانيو لألجهزة املنزلية إىل هاير .
يف يناير  ، 2102أعلنت باناسونيك أنها أبرمت صفقة مع  Myspaceعلى مشروعها اجلديد ،
 Myspace TV.سيسمح  Myspace TVللمستخدمني مبشاهدة البث التلفزيوني املباشر أثناء
الدردشة مع مستخدمني آخرين على جهاز كمبيوتر حممول أو جهاز لوحي أو التلفزيون نفسه .مع
الشراكة  ،سيتم دمج  Myspace TVيف تلفزيونات Panasonic Viera
يف  00مايو  ، 2102أعلنت باناسونيك عن خطط لالستحواذ على  ٪7252من أسهم FirePro
 ، Systemsوهي شركة مقرها اهلند يف جمال محاية البنية التحتية واحللول األمنية مثل إنذار
احلريق وإمخاد احلرائق واملراقبة بالفيديو وإدارة املباني .
يف أبريل  ، 2102انفصلت باناسونيك عن  ، Sanyo DI Solutionsوهي كامورا رقمية OEM
متاشيًا مع توقعات الشركة خبسارة صافية قدرها  725مليار ين  ،يف  5نوفمرب  ، 2102تراجعت
األسهم إىل أدنى مستوى هلا منذ فرباير  0175إىل  211يناً .يف عا م  ، 2102تراجعت األسهم بنسبة 40
يف املائة .
يف  04نوفمرب  ، 2102قالت باناسونيك إنها ستلغي  01111وظيفة وجتري املزيد من عمليات تصفية
االستثمارات .
يف  01مايو  ، 2102أعلنت باناسونيك أنها ستستثمر  41مليون دوالر يف بناء مصنع يف Binh
 ، Duongفيتنا م  ،والذي مت االنتهاء منه يف عا م . 2104

- 93 -

يف يوليو  ، 2102وافقت باناسونيك على االستحواذ على حصة  ٪02يف الشركة السلوفينية لتصنيع
األجهزة املنزلية  Gorenjeمقابل حوالي  01مليون يورو .
يف يوليو  ، 2102وقعت باناسونيك اتفاقية مع شركة  Sony Corporationلتطوير قرص أرشيفي
 ،وُصف بأنه تنسيق قرص ضوئي ألغراض أرشفة البيانات طويلة املدى .
يف بيان صحفي عقب إعالنها يف  ، IFA 2013أعلنت باناسونيك أنها استحوذت على "خدمة املراقبة
بالفيديو املصور" بهدف توسيع نطاق وصوهلا إىل احللول املستندة إىل السحابة .
يف عا م  ، 2104مت شراء شركة باناسونيك للرعاية الصحية من قبل مستثمرين خارجيني .متت إعادة
تسمية باناسونيك للرعاية الصحية الحقًا باسم  ، PHCHDواليت تعين Panasonic
HealthCare HD.
يف يوليو  ، 2104مت اإلعالن عن توصل باناسونيك إىل اتفاق أساسي مع  Tesla Motorsللمشاركة
يف  ، Gigafactoryمصنع البطاريات الضخم الذي ختطط الشركة املصنعة للسيارات الكهربائية
األمريكية لبناءه يف الواليات املتحدة يف أغسطس  ، 2104قال تسال إن املصنع سيتم بناؤها يف جنوب
غرب أو غرب الواليات املتحدة حبلول عا م .2121
سيشغل املصنع الذي تبلغ تكلفته  5مليارات دوالر  2511شخصًا  ،ويقلل من تكاليف بطارية تسال
بنسبة  21باملائة .وقالت الشركة انها تبحث يف مواقع حمتملة يف والية نيفادا  ،أريزونا  ،تكساس ،
نيو مكسيكو وكاليفورنيا .
يف أكتوبر  ، 2104أعلنت باناسونيك أن استثمارها األولي يف مصنع بطاريات تسال موتورز سيصل إىل
"عشرات املليارات" من الني  ،وفقًا ملا قاله الرئيس التنفيذي للشركة .
يف نوفمرب  ، 2104أعلنت باناسونيك عن شراكتها مع شركة  Photon Interactiveإلنشاء
الفتات رقمية خمصصة وخمصصة يف املتاجر .
يف يناير  ، 2105أعلنت باناسونيك أنها توقفت عن تصنيع أجهزة التلفاز يف الصني وختطط لتصفية
مشروعها املشرتك يف شاندونغ .
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يف مارس  ، 2105أعلنت باناسونيك عن خطط لشراء  ITC Globalمزود خدمة االتصاالت عرب
األقمار الصناعية ومقره هيوسنت .
يف أبريل  ، 2105أعلنت باناسونيك عن جمموعتها اجلديدة من املنتجات وأعادت إطالق عالمتها
التجارية يف جنوب إفريقيا .تعتز م الشركة استخدا م جنوب إفريقيا كنقطة انطالق إىل إفريقيا  ،مع
نيجوريا ومصر كأهدافها األولية .
يف يونيو  ، 2105أبرمت باناسونيك اتفاقيات مع ثالث مرافق طاقة أسرتالية (Red Energy

و

 Ergon Energyو  )ActewAGLلتجربة خيارات ختزين البطاريات املنزلية .
يف نوفمرب  ، 2105أعلنت باناسونيك أنها أنشأت مصنعًا جديدًا يف سوتشو  ،الصني  ،من خالل
شركتها الفرعية  ،باناسونيك إيكولوجي سيستمز احملدودة  ،إلنتاج نوع جديد من مرشح جسيمات
الديزل املغلف باحملفز ( )DPFالذي حيلل املواد املوجودة يف غاز عاد م حمرك الديزل .
يف نوفمرب  ، 2105بدأت باناسونيك يف بيع املنتجات اليت مت حصادها حمليًا من سلطات مرافق الزراعة
الداخلية اخلاصة بها بالتجزئة عرب العالمة التجارية  Veggie Lifeيف سنغافورة  ،من أول مزرعة
خضروات داخلية مرخصة يف البالد باستخدا م تقنية باناسونيك اخلاصة .
يف فرباير  ، 2102شكلت باناسونيك ومدينة دنفر شراكة رمسية جلعل دنفر املدينة "األذكى" يف
أمريكا .وضع جوزيف إ م تيلور  ،رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك األمريكية
 ،خطط الشراكة يف أربعة جماالت رئيسية :اإلسكان الذكي واملكاتب الصغورة  ،والطاقة واملرافق
 ،وخدمات النقل واملدينة واملباني الذكية .
بسبب املنافسة املتزايدة من الصني  ،اخنفضت حصة سوق السيارات  Li-ionمن  Panasonicمن
 ٪47يف عا م  2104إىل  ٪24يف عا م . 2105
يف يونيو  ، 2102أعلنت  Teslaأن  Panasonicستكون املورد احلصري للبطاريات لطراز سيارات
السوق الشامل .2 .كما ستزود باناسونيك بطاريات لسيارات الطراز  Sسيدان والطراز  X SUV.يف
أوائل عا م  ، 2102أكد كازوهورو تسوغا  ،رئيس باناسونيك  ،وجود استثمار إمجالي خمطط له
بنحو  052مليار دوالر من قبل الشركة لبناء مصنع جيجا بكامل طاقته .
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ومع ذلك  ،بعد أن أصبح عدد احلجوزات للطراز  2معروفًا يف أبريل  ،قامت باناسونيك بتحريك خطط
اإلنتاج إىل األما م وأعلنت عن سنداتبيع مببلغ  2512مليار دوالر  ،سيتم استثمار معظمها يف
Gigafactory.
يف عا م  ، 2102طرحت باناسونيك تلفزيونًا شفافًا ألول مرة .
يف يوليو  ، 2102كشفت باناسونيك عن اهتمامها بإجراء عمليات استحواذ يف جمال الذكاء
االصطناعي ( )AIوالتعلم اآللي .وفقًا ملصدر  ،خصصت الشركة  01ماليني دوالر الستخدامها يف
عملية استحواذ أو مشروع مشرتك .
يف أغسطس  ، 2101أعلنت الشركة  ،من أجل جتنب املشكالت الضريبية احملتملة  ،ستنقل
باناسونيك مقرها األوروبي من اململكة املتحدة إىل أمسرتدا م يف أكتوبر مع اقرتاب خروج بريطانيا من
االحتاد األوروبي .
يف  25سبتمرب  ، 2101أصبحت باناسونيك أحد األعضاء املؤسسني لتحالف  ، L-Mountوأعلنت عن
إطالق كامورتني كامليت اإلطار بدون مرآة وجمموعة من عدسات  L-Mountيف عا م . 2101
 Panasonic Lumixبدقة  47ميجابكسل ستكون  S1Rوكامورا Panasonic Lumix
 S1بدقة  24ميجابكسل أول كامورات بدون مرآة كاملة اإلطار تنتجها باناسونيك وستقد م خدمة
دعم  Lumix Proللمصورين احملرتفني .سيتم جتهيز هذه الكامورات أيضًا بتقنية ثبات الصورة
املزدوجة ملساعدة املصورين عند التصوير يف اإلضاءة املنخفضة .
يف عا م  ، 2101باعت شركة باناسونيك أعماهلا يف جمال أشباه املوصالت وأنظمة األمان (كامورات
املراقبة) .
قررت الشركة أيضًا اخلروج متامًا من أعمال شاشات العرض الكريستالية السائلة حبلول عا م 2120
 ،إيذانا بنهاية إنتاج شاشات العرض  ،لرتكيز مواردها على أعمال السيارات والصناعات .سيتم إصالح
مصنع شاشات  LCDالتابع لشركة  Panasonicيف  Hyogo ، Himejiلتصنيع بطاريات
السيارات .
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 Panasonic Lumix S1Rمع عدسة رئيسية  51مم  f/1.4يف فوتوكينا يف سبتمرب 2101

يف عا م  ، 2121خرجت باناسونيك من أعمال ماكينات البيع  ،حيث فشلت يف حتقيق الرحبية ،
متخلفة عن منافسيها  Fuji Electricو  Sandenو . Glory
يف يونيو  ، 2121دخلت باناسونيك سوق مساعات الرأس الالسلكية احلقيقية .
ويف الوقت نفسه  ،استثمرت باناسونيك يف احلصول على حصة  ٪21يف  ، Blue Yonderشركة
برجميات إدارة سلسلة التوريد اليت كانت تُعرف سابقًا باسم  ، JDA Softwareمما أدى إىل تعميق
تكامل التكنولوجيا الصناعية املتصلة السابقة ومنتجات األخورة اليت كانت قيد التنفيذ منذ منذ عا م .
يف  01نوفمرب  ، 2121أعلنت باناسونيك عن إعادة هيكلة من املقرر أن تكتمل حبلول عا م 2122
حيث خترج الشركة من شركات اجملال كشركات تابعة مملوكة بالكامل بينما حتول نفسها إىل
شركة قابضة تسمى . Panasonic Holdings Corporation
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العمليات احلالية
اعتبارًا من  20مارس  ، 2102وظفت باناسونيك حوالي  221ألف موظف (اخنفض إىل حوالي 221
ألف حبلول مارس  )2121وكان لديها حوالي  511شركة تابعة .
بلغ إمجالي إيرادات باناسونيك  7142202مليون ين ياباني يف عا م  ، 2102منها  52باملائة يف اليابان
 ،و  25باملائة يف آسيا (باستثناء اليابان)  ،و  02باملائة يف األمريكتني و  01باملائة يف أوروبا .
استثمرت الشركة ما جمموعه  521202مليون ين يف البحث والتطوير يف عا م  ، 2102أي ما يعادل
 252يف املائة من إيراداتها يف ذلك العا م .
اعتبارًا من  20مارس  ، 2102حصلت باناسونيك على ما جمموعه  0415042براءة اخرتاع يف مجيع
أحناء العامل .
كانت باناسونيك أكرب مقد م طلب براءة اخرتاع يف العامل ملدة ثالثة عقود  ،من الثمانينيات إىل العقد
األول من القرن احلادي والعشرين .
وفقًا لبحث أجراه مكتب براءات االخرتاع األوروبي يف عا م  ، 2121كان عدد براءات االخرتاع املتعلقة
بالبطاريات اليت قدمتها باناسونيك من عا م  2111إىل عا م  2101هو ثاني أعلى رقم يف العامل .
اعتبارًا من يوليو  ، 2121مت تنظيم عمليات باناسونيك يف سبع "شركات جمال" :األجهزة  ،وحلول
احلياة  ،واحللول املتصلة  ،والسيارات  ،واحللول الصناعية  ،وفرعني خارجيني يشرفان على األعمال يف
الواليات املتحدة وآسيا .قد تضم كل من هذه الشركات العديد من الشركات التابعة اليت جتري
عمليات فعلية .
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األجهزة
حلول احلياة
منازل باناسونيك
كانت باناسونيك هومز شركة يابانية للعقارات واإلنشاءات وهي شركة تابعة لشركة Life
 ، Panasonic ،Solutions Companyتأسست كوحدة سكنية لشركة Matsushita
 Electric Worksيف عا م .0122
يف السنوات األخورة  ،شاركت  Panasonic Homesيف تطوير املدن الذكية  .يف عا م ، 2101
أُعلن أن شركيت تويوتا وباناسونيك ستشرعان يف عملية دمج أعماهلما السكنية  ،تويوتا لإلسكان
وميساوا هومز من السابق وباناسونيك هومز األخورة  ،يف مشروع مشرتك من املقرر أن يتم إنشاؤه يف
يناير  2121ويشرتك يف السيطرة .من قبل الطرفني  ،املسمى Prime Life Technologies
Corporation

احللول املتصلة
شركة باناسونيك إلكرتونيات الطوران
تعد شركة ) ، Panasonic Avionics Corporation (PACوهي شركة تابعة لشركة
 Panasonic Corporation of North Americaووحدة تابعة لشركة Connected
 ، Panasonic ،Solutions Companyموردًا ألنظمة الرتفيه على منت الطائرة ()IFE
وأنظمة االتصاالت .يقع مقرها الرئيسي يف ليك فورست  ،كاليفورنيا حيث يتم تنفيذ اهلندسة والتطوير
واالختبار أثناء إجراء تثبيت النظا م واهلندسة امليدانية ووظائف اجلودة الرئيسية والشهادات وإدارة الربامج
يف بوثيل  ،منشأة بواشنطن  -توظف شركة باناسونيك إلكرتونيات الطوران ما يقرب من 2211
موظف مقرها يف أكثر من  71موقعًا حول العامل  ،مع مرافق رئيسية يف لندن وتولوز وهامبورغ وداالس
ودبي وسنغافورة .يتم تنفيذ غالبية تصنيع املكونات يف أوساكا  ،اليابان .
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يف فرباير  ، 2107أفادت باناسونيك أن الشركة الفرعية ختضع للتحقيق من قبل السلطات األمريكية
مبوجب قانون املمارسات األجنبية الفاسدة .

باناسونيك لالتصاالت املتنقلة
تقو م شركة باناسونيك لالتصاالت املتنقلة بتصنيع أجهزة اهلواتف احملمولة واملعدات ذات الصلة .اعتبارًا
من عا م  ، 2102كان لديها حوالي  21يف املائة من سوق اهلواتف اليابانية .
اعتادت باناسونيك على تسويق اهلواتف احملمولة يف مجيع أحناء العامل  ،ولكن يف ديسمرب 2115
أعلنت انسحابها من األسواق اخلارجية بسبب ضعف املبيعات .عادت باناسونيك إىل األسواق اخلارجية يف
عا م  ، 2102مع إطالق اهلاتف الذكي  Panasonic Elugaالذي يعمل بنظا م . Android
يف يوليو  ، 2102أعلنت باناسونيك أن الشركة لن تقد م طرازًا جديدًا من اهلواتف الذكية لشركة
 ، .NTT DoCoMo Incألن  NTT DoCoMoسرتكز على منتجات  Sonyو .Samsung
يف الربع الثاني من عا م  ، 2102سجلت شركة Panasonic Mobile Communications
خسارة تشغيلية قدرها  554مليار ين .من يوليو  2102إىل يناير  ، 2101أصدرت Panasonic
 Indiaسلسلة أخرى من هواتف  Androidالذكية  ، Panasonic P Seriesجنبًا إىل جنب مع
سلسلة . Eluga

السيارات
قسم أنظمة السيارات
قسم أعمال أنظمة السيارات  ،شركة السيارات  ،باناسونيك  ،املعروفة سابقًا باسم باناسونيك ألنظمة
السيارات) ، (PASهي الشركة املصنعة للمعدات األصلية ملعدات الصوت احملمولة املثبتة يف املصنع
مثل وحدات الرأس ومكربات الصوت ووحدات املالحة.
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إنها مقاول من الباطن ملعظم شركات تصنيع السيارات الكربى  ،حيث تزود تقريبًا كل شركة
تصنيع سيارات يابانية وأمريكية  ،جنبًا إىل جنب مع العديد من شركات صناعة السيارات األوروبية .
يف عا م  ، 2105بلغت إيرادات  PAS 12.4مليار دوالر  .اشرتت باناسونيك أيضًا أصول شركة
 Sanyo Corporationيف عا م . 2107
كما صنعت باناسونيك سابقًا منتجات صوت سيارات ما بعد البيع مثل وحدات الرأس ومكربات
الصوت .

جيجا نيفادا
باناسونيك هي الشريك املالي  /التكنولوجي لشركة  Giga Nevadaاململوكة لشركة Tesla
 )(Gigafactory 1وقد استثمرت يف املصنع منذ إنشاء املشروع ؛ على النقيض من توسعة  Teslaيف
إنتاج البطاريات إىل اخلارج  ،امتنعت باناسونيك عن املشاركة يف مشاريع  Teslaيف أماكن أخرى.
بصرف النظر عن  ، Giga Nevadaلديها مواقع خاصة يف اليابان خدمت منها  Teslaمنذ ما قبل
االنتهاء من Gigafactory.

Prime Planet Energy & Solutions
يف عا م  ، 2121أسست باناسونيك مشروعًا مشرتكًا لبطاريات السيارات الكهربائية مع تويوتا  ،أطلق
عليه اسم ) ، Prime Planet Energy & Solutions Inc. (PPESبعد أن تضاءلت
مكانتها كمورد حصري للبطاريات لشركة  Teslaوسط التغورات يف بيئة السوق  ،مثل الزيادات من
املنافسني من كوريا اجلنوبية والصني وحترك  Teslaجللب تطوير وتصنيع خاليا البطاريات يف املنزل .
متتلك باناسونيك  ٪41من املشروع  .كانت هذه هي املرة الثانية اليت تتعاون فيها الشركتان يف جمال
تكنولوجيا البطاريات بعد أن بدأت ) Primearth EV Energy (PEVEيف عا م  0112إلنتاج
بطاريات للسيارات الكهربائية اهلجينة .
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احللول الصناعية
العمليات يف اخلارج
شركة باناسونيك يف أمريكا الشمالية
شركة باناسونيك يف أمريكا الشمالية هي الشركة الفرعية الرئيسية لباناسونيك يف الواليات املتحدة.
يقع مقرها الرئيسي يف نيوارك بوالية نيو جورسي منذ عا م  ، 2102بعد أن كان مقرها الرئيسي سابقًا
يف سيكوكوس  ،منذ الثمانينيات ؛ يقع كل من  Newarkو  Secaucusداخل منطقة بوابة نيو
جورسي .
تأسست يف مدينة نيويورك يف مبنى  MetLifeيف سبتمرب  ، 0151وكانت تعرف باسم
 ) Matsushita Electric Corporation of America ( MECAقبل . 2115

باناسونيك أوروبا
الشركات التابعة الرئيسية باناسونيك يف أوروبا باناسونيك أوروبا احملدودة وتسويق باناسونيك أوروبا
احملدودة  .وباناسونيك أوروبا ومقرها يف لندن ،لكنها ستنقل مقرها إىل أمسرتدا م  ،هولندا بسبب
 . Brexitتوظف باناسونيك حوالي  02111شخص يف أوروبا  ،وتدر املنطقة حوالي  01يف املائة من
إمجالي إيراداتها .
يف عا م  ، 2102كان لدى باناسونيك حوالي  01يف املائة من سوق اإللكرتونيات االستهالكية يف
أوروبا  ،لتحتل املرتبة الثالثة خلف سامسونج لإللكرتونيات ( 22يف املائة) وإل جي إلكرتونيكس
(بنسبة  02يف املائة) .
تدير باناسونيك سلسلة متاجر يف اململكة املتحدة وأيرلندا تسمى "متجر باناسونيك" واليت تبيع منتجات
باناسونيك حصريًا .قبل عا م  ، 2111كانت السلسلة تسمى ". "shop @ Panasonic
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يف نوفمرب  ، 2101أنشأت شركة  Panasonic Electric Worksشركة Panasonic
 ، Electric Works Vossloh-Schwabe Serbia dooوهي شركة جديدة يف
 ، Svilajnacصربيا  ،لتصنيع األجهزة اإللكرتونية املوفرة للطاقة (كوابح) لرتكيبات اإلضاءة .بدأ
حجم اإلنتاج يف يناير . 2100
يف مايو  ، 2105أطلقت باناسونيك خدمة الطاقة الشمسية االفرتاضية للمستهلكني يف اململكة
املتحدة .تتيح اخلدمة للمستخدمني تشغيل حماكاة لتقديم تقدير ملقدار إنتاج الطاقة الشمسية على
السطح إذا مت تثبيته يف منازهلم .

باناسونيك اهلند
يشغل السيد دايزو إيتو منصب رئيس اجملموعة يف املقر الرئيسي اإلقليمي لشركة باناسونيك باهلند
(املوجود يف هاريانا) يف شركة باناسونيك إنديا اخلاصة .احملدودة تقو م شركة باناسونيك اهلندية
بتصنيع الغساالت والثالجات وأفران طهي األرز الكهربائية واملكاوي الكهربائية واملطاحن /
اخلالطات واألجهزة املنزلية األخرى للسوق اهلندي .
 ، Anchor Electricals Pvt . Ltdوهي شركة هندية تصنع املصابيح الكهربائية واملفاتيح
واملآخذ وغورها من امللحقات الكهربائية  ،وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة
. Panasonic Corporation

العمليات السابقة
شركة MCA
اشرتت ماتسوشيتا شركة الوسائط األمريكية  .MCA Incمقابل  252مليار دوالر أمريكي .يف عا م
 ، 0115باعت  ٪11من أسهم  MCAلشركة املشروبات الكندية  Seagram .مت تغيور اسم
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 MCAإىل  Universal Studiosيف عا م  ، 0112ومت تغيور اسم قسم املوسيقى إىل Universal
. Music Group
تعد  Universal Studiosاآلن وحدة تابعة لـ  ، NBCUniversalواليت متلكها شركة
 Comcastومقرها فيالدلفيا  .أصبحت جمموعة يونيفرسال ميوزيك اآلن مملوكة من قبل جمموعة
وسائل اإلعال م الفرنسية فيفندي وتكتل اإلنرتنت الصيين تينسنت .

Panasonic 3DO
اعتادت باناسونيك على تصنيع أنظمة ألعاب  DO2جنبًا إىل جنب مع  GoldStarو  Sanyoلكنها
توقفت بعد  2سنوات  ،ألنها مل تكن ناجحة .مت بيع ما جمموعه  2مليون نظا م من عا م  0112إىل عا م
 ، 0112على الرغم من أنه من غور املعروف عدد هذه األنظمة اليت مت بيعها من قبل كل مصنع .حصلت
باناسونيك على احلقوق احلصرية لتصنيع وحدة التحكم التالية لـ  ، M2 ،DO 2لكنها تراجعت يف
النهاية عن إطالقها بسبب احلالة التنافسية العالية لسوق ألعاب الكونسول يف ذلك الوقت.

باناسونيك للرعاية الصحية
يف عا م  ، 2104مت شراء شركة باناسونيك للرعاية الصحية من قبل مستثمرين خارجيني وأعيد
تسميتها باسم  ، PHCHDواليت تعين  .Panasonic HealthCare HDإنها تصنع بشكل
أساسي جممدات مربدة و  ULTللمختربات ومعدات التعقيم .

حلول باناسونيك ألشباه املوصالت
كانت باناسونيك تعمل يف صناعة أشباه املوصالت منذ عا م  ، 0121عندما بدأت اإلنتاج الضخم
لرتانزستورات السيليكون والدوائر املتكاملة ثنائية القطب .يف عا م  ، 2101قررت باناسونيك نقل
أعمال الرقائق إىل شركة  Nuvotonالتايوانية لصناعة الرقائق بعد خسائر فادحة .
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املنتجات
قدمت باناسونيك جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات  ،مبا يف ذلك مكيفات اهلواء  ،والثالجات ،
والغساالت  ،والضواغط  ،واإلضاءة  ،وأجهزة التلفزيون  ،وأجهزة الكمبيوتر الشخصية  ،واهلواتف
احملمولة  ،واملعدات الصوتية  ،والكامورات  ،ومعدات البث  ،وأجهزة العرض  ،وإلكرتونيات
السيارات  ،والرتفيه على منت الطائرة .األنظمة  ،أشباه املوصالت  ،بطاريات الليثيو م  ،املكونات
الكهربائية  ،األجهزة البصرية  ،الدراجات  ،املواد اإللكرتونية والوحدات الكهروضوئية .ويتم تصنيع
أجهزة التهوية مثل املراوح الكهربائية حتت اسم  KDKوتغيور عالمتها التجارية إىل . Panasonic

الرعاية
كرة القد م
باناسونيك ترعى العب كرة القد م األملاني ماركو ريوس  ،الذي يلعب لدوري الدرجة االوىل االملاني
نادي بوروسيا دورمتوند و أملانيا .
متتلك باناسونيك جامبا أوساكا  ،وهو ناد من الدوري الياباني لكرة القد م  ،وهو دوري كرة القد م
للمحرتفني الياباني الرئيسي .
باناسونيك هي الشريك الرمسي والراعي من دوري أبطال آسيا و دوري كرة القد م .
بني عامي  0110و  ، 0112كانت باناسونيك هي الراعي لقميص نادي كرة القد م اإلجنليزي نوتنغها م
فورست إف سي .
يف  02يناير  ، 2101وقعت باناسونيك صفقة رعاية جورسي ملدة ثالث سنوات بقيمة  47مليون روبية
( 50155ألف جنيه إسرتليين) لفريق اهلند الوطين لكرة القد م .
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أخرى
كان باناسونيك الراعي الرئيسي لتويوتا الصورة الفورموال واحد الربنامج ،باناسونيك تويوتا سباق .
هورو ماتسوشيتا  ،حفيد مؤسس الشركة  ،هو سائق سيارة سباق سابق كان يدير شركة تشرف على
ترتيبات رعاية الشركة .
كان باناسونيك أيضا الراعي يف  NASCARالصورة بوش سلسلة يف  ، 2115برعاية رقم  27مسيث
براذرز سباق دودج ل كني شريدر  ،بريان ريفنر  CW ،مسيث  ،و جوني بنسون ،االبن  .يف عا م
 ، 2117أصبحت باناسونيك شريكًا تقنيًا مع  ، Hendrick Motorsportsوستكون الراعي
األساسي للسيارة رقم  24للفريق مع جيف جوردون لسباقني يف عا م  2104وحتى عا م .2105
كانت باناسونيك راعيًا رفيع املستوى لأللعاب األوملبية منذ أوملبياد سيول عا م .0111
كانت باناسونيك الشريك والراعي الرمسي لبوسطن سلتكس من  0175إىل  ، 0111إىل جانب
تكنيكس  .ظهرت إعالنات باناسونيك املختلفة يف حديقة بوسطن القدمية خالل الثمانينيات .
يف  1سبتمرب  ، 2102مت الكشف عن باناسونيك الراعي الرئيسي لفريق Jaguar Formula E
اجلديد .
يف  1سبتمرب  ، 2102مت الكشف عن باناسونيك الراعي الرئيسي لفريق Jaguar Formula E
يف  04فرباير  ، 2107مت الكشف عن باناسونيك باعتبارها الراعي الرئيسي لبطولة Lega
 ، Basket Serie Aأعلى دوري كرة سلة للمحرتفني يف إيطاليا وواحد من أفضل الدوريات احمللية
يف أوروبا.
ترعى باناسونيك حاليًا سائق سلسلة  IndyCarالياباني تاكوما ساتو يف سيارته Rahal
. Letterman Lanigan Racing
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كان باناسونيك الراعي الرئيسي لفريق تويوتا يف سباقات الفورموال واحد

هورو ماتسوشيتا عا م 0110
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السجل البيئي
مت تصنيف "باناسونيك" يف املرتبة ( 00من أصل  )02يف دليل  Greenpeaceإىل Greener
 ، Electronicsوالذي يصنف مصنعي اإللكرتونيات وفقًا للسياسات واملمارسات للحد من تأثورهم
على املناخ  ،وإنتاج منتجات صديقة للبيئة وجعل عملياتهم أكثر استدامة .
تعد الشركة واحدة من أفضل الشركات اليت سجلت نقاطًا يف معايور املنتجات  ،وقد مت اإلشادة بها
لدورات حياة املنتج اجليدة وعدد املنتجات اخلالية من بالستيك البولي فينيل كلوريد ( .)PVCكما
أنها تسجل نقاطًا قصوى لكفاءة الطاقة ملنتجاتها حيث تليب  ٪011من أجهزة التلفزيون اخلاصة بها
أحدث معايور  Energy Starوتتجاوز متطلبات الطاقة االحتياطية .
ومع ذلك  ،فإن درجة باناسونيك تنخفض بسبب اخنفاض درجاتها يف معايور الطاقة  ،حيث ينص الدليل
على أنه جيب الرتكيز على التخفيضات املخططة لغازات الدفيئة ( ، )GHGوحتديد أهداف خلفض
انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  ٪21على األقل حبلول عا م  2105وزيادة الطاقة املتجددة تستخد م حبلول
عا م . 2121
يف عا م  ، 2104ذكرت مقالة يف صحيفة الغارديان أن باناسونيك ستعوض عماهلا املغرتبني يف الصني بـ
"بدل خماطر" كتعويض عن تلوث اهلواء املزمن الذي يتعرضون له أثناء عملهم .

شعارات
"قبل وقتنا بقليل" (السبعينيات والتسعينيات)
"حتى أكثر مما كنت تتوقع [من العد م]" ()s - 1996 Australia0171
)“What on Panasonic" (1990-1996
"باناسونيك  ،الذي أريده" ()2112 -0112
"ما اجلديد باناسونيك" ()2112 -0112
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"أفكار من أجل احلياة" ( )2102 -2112
" (2013 A Better World ،A Better Lifeمن  2102اىل الوقت احلاضر
عجائب! ( 2104إىل الوقت احلاضر)
"دعونا نعيش حياة أفضل" ()2101 - 2107

من منتجات شركة (باناسونيك)

كامورا (لوميكس) من شركة (باناسونيك)
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باناسونيك  22انش LED

مكيف من شركة (باناسونيك)
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معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  02 :مارس 0101
الشعار "Panasonic ideas for life." :
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي  :كادوما  ،أوساكا (اليابان)
سابقا  :شركة ماتسوشيتا للصناعات الكهربائية احملدودة ()2111 -0101
املؤسس  :كونوسوكي ماتسوشيتا
املدير التنفيذي  :كازوهورو أتسوغة ()2102
املنتجات  :أجهزة كهربائية منزلية -

كامورات رقمية  -أجهزة إلكرتونية  -صناعة ألعاب

الفيديو  -أشباه املوصالت  -األجهزة املنزلية
البورصة  :بورصة طوكيو  - 2752بورصة نيويورك PC
مناطق العمل  :مجيع أحناء العامل
األقسا م  :شركة باناسونيك يف أمريكا الشمالية (الواليات املتحدة)
الشركات التابعة
شركة باناسونيك إلكرتونيات الطوران
أعمال باناسونيك الكهربائية
تقنيات اإلضاءة العاملية
كاواكيتا دينكي كيجيوشا
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شركة سانيو للكهرباء احملدودة
عدد املوظفني  2575522 :موظف ()2107
اإليرادات  75112 :تريليون ين ()2101
صايف الدخل  22251 :مليار ين ()2101
إمجالي األصول  55112 :تريليون ين ()2107
إمجالي حقوق امللكية  05570 :تريليون ين ()2107
موقع الشركة االلكرتوني www.panasonic.com :
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بايونري caanrrr

شركة بايونور  : nartaropaon caanrrrهي شركة متعددة اجلنسيات تتخصص يف منتجات الرتفيه
الرقمية ،وتقع يف كاواساكي ،كاناغاوا ،اليابان .
وقد تأسست الشركة يف عا م  0121يف طوكيو كورشة إصالح ألجهزة املذياع ومكربات الصوت .
وتشتهر اليو م بأنها رائده يف التقنيات احلديثة إللكرتونيات املستهلكني .
وقد لعبت بايونور دورا يف تطوير (التلفزيون الكبلي ،األقراص املضغوطة ،دي يف دي و شاشات
البالزما) .
وقد امتلكت شركة شارب  %04من الشركة يف عا م  . 2117وقد أعلنت الشركة يف مارس 2111
توقفها عن إنتاج أجهزة التلفاز حبلول مارس . 2101
واعتبارًا من  27مارس  ، 2101مت شطب أسهم الشركة يف القسم األول من بورصة طوكيو احملدودة .

اجلدول الزمين ملسورة شركة (بايونور)
 : 0127قا م مؤسس بايونور  ،نوزومو ماتسوموتو  ،بتطوير مكرب الصوت الديناميكي . A-8
يناير  : 0121مت تأسيس ( Fukuin Shokai Denki Seisakushoسلف بايونور) يف طوكيو .
مايو  : 0147مت دمج فوكوين دينكي .
ديسمرب  : 0152طرح مكرب الصوت . Hi-Fi PE-8
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يونيو  : 0120مت تغيور اسم الشركة إىل . Pioneer Electronic Corporation

املقر الرئيسي لشركة (بايونور) يف كاناغاوا  .اليابان

أكتوبر  : 0120مت إدراج األسهم يف القسم الثاني من بورصة طوكيو لألوراق املالية .
يونيو  : 0122يقد م أول نظا م اسرتيو منفصل يف العامل.
مارس  : 0122تأسيس شركات مبيعات يف أوروبا والواليات املتحدة
فرباير  : 0121مت إدراج األسهم يف القسم األول من بورصة طوكيو لألوراق املالية .
أبريل  : 0121مت إدراج األسهم يف بورصة أوساكا لألوراق املالية .
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فرباير  : 0121مت إدراج األسهم يف بورصة أمسرتدا م (اآلن  .)Euronext Amsterdamيبدأ إعداد
التقارير املالية املوحدة للمبادئ احملاسبية املقبولة عموماً يف الواليات املتحدة
 00نوفمرب  : 0171أسس شركة  Warner Bros.-Pioneerمع شركة Warner Bros.
 Recordsو  ، Watanabe Productionsلتصبح موزعًا يابانيًا جديدًا إلصدارات Warner
.Bros. Records
أغسطس  : 0170يقد م تنسيق خرطوشة HiPac
 : 0172قامت شركة  Warner Bros.-Pioneer Corpبتغيور امسها إىل شركة Warner-
 Pioneer Corporationوتوسيع توزيعها ليشمل كتالوجات من  Atlantic Recordsو
 Reprise Recordsو  Elektra Recordsو  ، Asylum Recordsإىل جانب عالمات
أخرى مملوكة لشركة .WEA
 : 0172تقديم de reel to reel recorder RT-1020L
نوفمرب  : 0175تقديم أول جهاز اسرتيو للسيارة مكون من مكونات يف العامل .
 : 0172طرح مكرب الصوت . Hi-Fi HPM-100
ديسمرب  : 0172مت إدراج األسهم يف بورصة نيويورك.
ديسمرب  : 0177يقد م أول نظا م  CATVقابل للعنونة يف العامل ثنائي االجتاه يف الواليات املتحدة (مع
. ) Warner Cable
 : 0171طرح جهاز استقبال  ، SX-1980وهو أقوى جهاز استقبال مت تصنيعه حتى اآلن من بايونور.
فرباير  : 0171تقديم مشغل  Laserdiscاملستخد م يف الصناعة .
يونيو  : 0111تقديم مشغل  VP-1000 LDلالستخدا م املنزلي يف الواليات املتحدة
مارس  : 0110شركة  Warner-Pioneer Corpتؤسس شركة LaserDisc
 Corporationيف اليابان.
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أكتوبر  : 0110طرح مشغل  LDلالستخدا م املنزلي وعناوين برجميات  LD 71يف اليابان .
أكتوبر  : 0112تقديم نظا م  LD Karaokeلالستخدا م التجاري .
نوفمرب  : 0112طرح مشغل األقراص املدجمة .
سبتمرب  : 0114طرح أول مشغل تركيبة  LDيف العامل متوافق مع األقراص املدجمة وأقراص . LD
أكتوبر  : 0114طرح أول مشغل أقراص مضغوطة للسيارة يف العامل .
ديسمرب  : 0115تقديم شاشة اإلسقاط مقاس  41بوصة .
 : 0111قامت شركة  LaserDisc Corporationبتغيور امسها إىل . Pioneer LDC
يونيو  : 0111يقد م أول نظا م مالحة للسيارات يعتمد على األقراص املضغوطة . GPS
 : 0111مت حل شركة  .Warner-Pioneer Corpبعد أن اشرتت Warner Music Group
أسهم  Pioneerبعد فرتة وجيزة من إعادة تسمية الشركة لشركة Warner Music Japan
 .Incواليت تعمل مبوجبها اليو م .
يونيو  : 0112بايونور تؤسس فرعها اإلقليمي يف جنوب شرق آسيا  ،بايونور إلكرتونيكس
 AsiaCentre Pteاحملدودة .
أكتوبر  : 0112تقديم أول مبدل أقراص مضغوطة  x4يف العامل .
 : 0112بايونور يؤسس شركة بايونور انرتتينمنت يف الواليات املتحدة باعتباره القسم األمريكي
لشركة بايونور إل دي سي .
يونيو  : 0112حصل مصنع توكوروزاوا على شهادة . ISO 14001
تفتتح بايونور وتطلق قناة بايونور كاريوكي  ،وهي قناة تلفزيونية فضائية  Astroللفيديو املوسيقي
وبرامج الكاريوكي اليت تتكون من النوادي الليلية .
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ديسمرب  : 0112طرح مشغل  DVD / CDوأول مشغل  DVD / LD / CDمتوافق لالستخدا م
املنزلي يف العامل .
مايو  : 0117بدء توريد أجهزة استقبال البث الفضائي الرقمي يف أوروبا .
يونيو  : 0117يقد م أول نظا م مالحة للسيارات يعتمد على أقراص  DVDيف العامل .
أكتوبر  : 0117طرح أول حمرك أقراص  DVD-Rيف العامل .
نوفمرب  : 0117تقديم أول منتج صوتي للسيارة مزود بتقنية . OEL
ديسمرب  : 0117تقديم أول شاشة عرض بالزما عالية الدقة مقاس  51بوصة يف العامل الستخدا م
املستهلك .
يونيو  : 0111يقد م أول نظا م مالحة للسيارات يعتمد على أقراص  DVDيف العامل يتميز بسعة 155
جيجابايت من أقراص  DVDثنائية الطبقات .
يناير  : 0111تقديم شعار جديد للشركة .
أبريل  : 0111بدء توريد أجهزة استقبال  CATVالرقمية يف الواليات املتحدة .
يونيو  : 0111مت تغيور اسم الشركة اإلجنليزية إىل شركة بايونور .
ديسمرب  : 0111طرح أول مسجل  DVDيف العامل متوافق مع تنسيق . DVD-RW
مارس  : 2111مت إدراج أسهم  Tohoku Pioneerيف القسم الثاني من بورصة طوكيو لألوراق
املالية .
يونيو  : 2110طرح نظا م مالحة السيارات  GPSاملعتمد على القرص الصلب .
يوليو  : 2110يقد م شعار العالمة التجارية العاملية "."sound.vision.soul
نوفمرب  : 2112تقديم نظا م مالحة السيارات  GPSمع وحدة اتصاالت السلكية .
نوفمرب  : 2112تقديم مسجل  DVDبقرص صلب .
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مارس  : 2112طرح يف صناديق ضبط  CATVالرقمية األمريكية مع إمكانية استقبال إشارة
تلفزيونية عالية الوضوح .
يوليو  : 2112استحوذت  Dentsuعلى . Pioneer LDC
سبتمرب  : 2112جتاوز إمجالي الشحنات العاملية حملركات أقراص  DVDالقابلة للتسجيل
واملستخدمة للكمبيوتر الشخصي  5ماليني وحدة .
 0أكتوبر  : 2112مت تغيور اسم  Pioneer LDCإىل  Geneon Entertainmentوأعيدت
تسمية  Pioneer Entertainmentإىل . Geneon USA
يوليو  : 2114طرح  ، Pioneer DVJ-X1أول مشغل  DVDيف العامل حملرتيف  DJو .VJs
 Circaأغسطس  : 2114تقديم  ، DVR-108أول حمرك أقراص ضوئية للنسخ DVD × 02
 0أكتوبر  : 2114بدأت شركة ( Pioneer Plasma Display Corporationسابقًا شركة
 )NEC Plasma Display Corporationعملها .
يناير  : 2112الرئيس كانيو إيتو ورئيس جملس اإلدارة كانيا ماتسوموتو  ،جنل مؤسس الشركة ،
يرتكان منصبيهما لتحمل املسؤولية عن األداء الضعيف األخور لصانع مسجالت  DVDوأجهزة تلفزيون
البالزما .مت تعيني نائب الرئيس تاميهيكو سودو رئيسًا جديدًا اعتبارًا من  0يناير من قبل جملس اإلدارة.
ديسمرب  Pioneer : 2112تغلق قسم صوت السيارة يف سنغافورة .
كانون الثاني (يناير)  : 2117عرض بايونور بالزما مفهومها بسمك  1مم ( 1525بوصة)  ،باإلضافة
إىل بالزما مفهو م "التباين الشديد".
يوليو  Pioneer : 2111تطور قرص  Blu-rayمن  02طبقة قادرًا على ختزين  411جيجا بايت.
نوفمرب  : 2111بايونور تنقل مكتبها الرئيسي من طوكيو إىل كاواساكي .
سبتمرب  : 2111أعلنت بايونور عن العبني جديدين يف جمموعة معدات  DJاخلاصة بهم  ،وهما
 CDJ-900و . CDJ-2000
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مارس  : 2101توقف شركة  Pioneerعن إنتاج أجهزة التلفاز .
مايو  : 2101أطلقت بايونور جهازي حتكم جديدين بربنامج  ، DJوهما  DDJ-S1و .DDJ-T1
مايو  : 2100أعلنت بايونور عن إطالق سيارة املفهو م الذكي مع إعداد  DJكامل .
أكتوبر  : 2100أصدرت  Pioneerرمسيًا وحدة حتكم  DJجديدة ثنائية القناة تسمى DDJ-
 ERGOيف معرض . BPM 2011
مايو  - 2102قدمت بايونور  ، Cyber Navi AR-HUDوهي أول شاشة عرض رأسية لنظا م
مالحة السيارات يف العامل ( )HUDلعرض الواقع املعزز ( )ARباستخدا م تقنية مسح شعاع الليزر اليت
طورتها شركة . MicroVision Inc
أغسطس  : 2102أطلقت بايونور رمسيًا  ، XDJ-AEROأول نظا م  DJالسلكي من بايونور يقو م
بتشغيل املوسيقى من اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية عرب شبكة .Wi-Fi
أبريل  : 2102أطلقت بايونور رمسيا . DJM-750
سبتمرب  : 2104ستبيع بايونور أعماهلا اخلاصة مبعدات ديسك جوكي لشركة األسهم اخلاصة KKR
 & Coمقابل  51مليار ين ( 551مليون دوالر) .
مارس  : 2102بايونور تنقل مكتبها الرئيسي من كاواساكي إىل طوكيو .
سبتمرب  : 2101بعد أن أصبحت بايونور مثقلة بالديون بعد حماوالتها الفاشلة ألنظمة املالحة والصوت
بالسيارات  ،قامت  Baring Private Equity Asiaحبقن الشركة بـ  21مليار ين ( 541مليون
دوالر)  ،مما مسح لشركة بايونور بتسوية بعض قروضها املصرفية املستحقة .
مارس  : 2101شطب بايونور من بورصة طوكيو للرتكيز على إعادة هيكلة الديون  ،بعد املوافقة
على خطة اإلنقاذ عقب اجتماع غور عادي للمساهمني .
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العالمات التجارية واألجهزة
بايونور  -الكرتونيات السيارات
تنتج شركة  Pioneer Eliteإلكرتونيات متميزة تكون عادةً أعلى يف اجلودة والسعر .معظم
األجهزة اإللكرتونية اليت حتمل عالمة بايونور إليت ذات اللون األسود الالمع "أوروشي".
وتشمل منتجات رائدة النخبة  ، AVRsصوت حممولة الالعبني CD ،الالعبني DVD ،الالعبني،
وشاشات الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون البالزما [اآلن توقف] ،وأجهزة التلفزيون اخللفية اإلسقاط.
أطلقت  Pioneer Eliteأول مشغل أقراص  ، Blu-rayوهو  ، BDP-HD1يف يناير .2117
أصدرت بايونور أول شاشة بالزما بدقة  0111بكسل . PRO-FHD1 ،
يف صيف عا م  ، 2117أصدرت  Pioneerخط  Kuroلشاشات البالزما  ،واليت تدعي الشركة أنها
حتتوي على أفضل مستويات اللون األسود ألي شاشة مسطحة مما يؤدي إىل تباين أكرب وصور أكثر
واقعية .كورو تعين األسود باليابانية .
 - Pioneer Cycle Sportأجهزة كمبيوتر للدراجات تعمل بنظا م حتديد املواقع العاملي ()GPS
وعدادات طاقة أحادية  /ثنائية اجلانب تعتمد على جمموعة املرافق .
( Carrozzeriaاليابان فقط)  -إلكرتونيات السيارات
( Pioneer Premierأمريكا الشمالية فقط)  -أجهزة إلكرتونية للسيارات متطورة [مت إيقاف
إنتاجها اآلن] .
 - TADأجهزة الصوت الفنية .يشار إليها يف املقا م األول كشركة مصنعة ملكونات مكربات
الصوت عالية الكفاءة وأنظمة مكربات الصوت الكاملة ألسواق تعزيز الصوت التجارية وأسواق
استوديو التسجيل .
تقع قاعدة العمليات األمريكية يف جنوب كاليفورنيا  ،مع إجراء تصميم  /تصنيع حمدود يف املوقع.
بدأت العمليات يف أوائل الثمانينيات واستمرت حتى يومنا هذا مع عرض حمدود ملكونات مكربات
الصوت وتوسعت يف عرض مكربات الصوت االستهالكية واإللكرتونيات .
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بايونور دي جي  -معدات دي جي .مت بيع حصة أغلبية  15515يف املائة من العالمة التجارية لشركة
األسهم اخلاصة  KKRيف عا م  2105مقابل  51مليار ين ( 550مليون دوالر)  ،ولكن  KKRأعادت
بيعها مرة أخرى إىل شركة تصنيع آالت معاجلة الصور  Noritsuيف مارس  2121مقابل  25مليار ين
( 22451مليون دوالر) .
رائد قسط بالصوت العالمة التجارية للمصنع تركيب  OEMأنظمة صوت ممتاز لل  GMالسيارات :
شيفروليه كوبالت  ،شفروليه كروز  ،شفروليه ماليبو  ،شفروليه اإلعتدال  ،جي ا م سي تورين ،
بونتياك  ، G5و بونتياك تورنت إىل أنظمة الصوت قسط سبعة مكربات صوت ،وقسط نظا م صوتي
لشاحنات البيك أب املدجمة  Ford Rangerو  Honda Ridgelineو . Mazda B-Series
توفر بايونور أيضًا معدات صوتية أصلية ووحدات رأسية مثبتة لسيارات دايهاتسو اليت يتم تسويقها يف
إندونيسيا منذ إطالق دايهاتسو زينيا يف عا م . 2114

األجهزة
جهاز  Pioneer Avicالذي يعمل بنظا م  ، GPSيتضمن ميزات . TMC

حمركات األقراص الضوئية
 Pioneerهي واحدة من البائعني الرئيسيني حملركات األقراص الضوئية .

أوضاع التشغيل
تسمح حمركات األقراص الضوئية األحدث للمستخد م بتحديد أوضاع تشغيل خمتلفة باستخدا م الربامج
اجملمعة:
"وضع الرتفيه"  -تقليل ضوضاء احملرك الصوتي
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"وضع األداء العالي"  -يعطي األولوية لسرعات القراءة والكتابة
"وضع اجلودة"  -يعطي األولوية لدقة القراءة والكتابة
"الوضع االقتصادي"  -يقلل من استهالك الطاقة

بعض من منتجات شركة (بايونور)

مشغل أقراص من شركة (بايونور)

سي دي درايف من شركة (بايونور)
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مساعة طبيب من شركة (بايونور)

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :طوكيو  ،اليابان عا م ()0121
املؤسس  :نوزومو ماتسوموتو
البورصة  :بورصة طوكيو ()2772
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي  :كاناغاوا  .اليابان
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الصناعة  :إليكرتونيات املستهلكني
املنتجات  :صوتيات السيارات  -نظا م مالحة بالسيارة -
مسجل دي يف دي .
اإليرادات  2125212 :مليون ين ()2107
دخل التشغيل  45027 :مليون ين ()2107
صايف الدخل  54 .5 :مليون ين ()2107
عدد املوظفني )2107( 025722 :
موقع الشركة االلكرتوني www.pt.taanrrr :
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أجهزة التلفاز  -قارئ دي يف دي -
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هيتاشي Hitachi
جمموعة هيتاشي ليمتد  :هي شركة يابانية متعددة الصناعات  .ويقع مقرها الرئيسي يف تشيودا،
طوكيو ،يف اليابان .
وهي الشركة األ م جملموعة هيتاشي  .وقد شكلت جزءًا من جمموعة شركات نيسان .
واعتبارًا من عا م  ، 2121تدير هيتاشي أعمالًا ترتاوح من تكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذلك الذكاء
االصطناعي والبيانات ،إىل البنية التحتية .
"جمموعة هيتاشي" مدرجة يف بورصة طوكيو لألوراق املالية وبورصة ناغويا  ،ومت تصنيفها يف املرتبة
 21يف عا م  2102يف فورتشني غلوبال  511و  021قي فوربس غلوبال  2111يف عا م . 2102

املقر الرئيسي لشركة (هيتاشي) يف طوكيو  .اليابان
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تاريخ
تأسست شركة هيتاشي يف عا م  4241على يد املهندس الكهربائي نياهي أوديرا يف حمافظة
إيباراكي .
كان أول منتج للشركة هو احملرك احلثي وكان األول يف اليابان بقدرة  1كيلووات ( 8حصان)،
والذي مت تطويره يف البداية لالستخدا م يف استخراج النحاس .
بدأت الشركة كمشروع منزلي لشركة التعدين اململوكة لبوسانوسوكي كوهارا يف هيتاشي،
إيباراكي .نقل أوديرا املقر إىل طوكيو يف عا م  .4245صاغ أوديرا اسم الشركة من خالل تركيب
حرفني كاجني" :هي" تعين الشمس و "تاشي" تعين االرتفاع .
كان للحرب العاملية الثانية تأثور كبور على الشركة حيث مت تدمور العديد من مصانعها بسبب غارات
احللفاء والقصف بعد احلرب .متت إزالة املؤسس أوديرا من الشركة ،ومت فصل شركة هيتاشي
سوزين .كان هناك إضراب عمالي أعاق جهود إعادة اإلعمار اليت قامت بها هيتاشي بعد احلرب يف عا م
 .4281قبل ذلك ،مت طرح شركة هيتاشي لالكتتاب العا م يف عا م .4212
تأسست شركة هيتاشي أمريكا احملدودة يف عا م  .4282تأسست شركة هيتاشي أوروبا احملدودة يف
عا م .4259
من عا م  911.إىل عا م  ،9141خسرت شركة هيتاشي  4968مليار دوالر أمريكي ،وهي أكرب
خسارة لشركة يف تاريخ اليابان .دفع هذا هيتاشي إىل إعادة هيكلة وبيع عدد من األقسا م والشركات،
وهي عملية من املتوقع أن تنتهي يف عا م . 9194
يف مارس  ،9144وافقت هيتاشي على بيع شركتها الفرعية حملركات األقراص الثابتة ،هيتاشي
العاملية لتقنيات التخزين ،إىل ويسرتن دجييتال مقابل مزيج من النقد واألسهم بقيمة  161مليار دوالر
أمريكي .
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بسبب خماوف من احتكار كل من ويسرتن دجييتال وسي تكنولوجي من قبل مفوضية االحتاد
األوروبي وهيئة التجارة الفيدرالية ،مت بيع قسم حمرك األقراص الثابتة مقاس  168بوصة من هيتاشي
لشركة توشيبا .مت االنتهاء من الصفقة يف مارس .9149
يف يناير  ،9149أعلنت شركة هيتاشي أنها ستتوقف عن إنتاج أجهزة التلفزيون يف اليابان .يف سبتمرب
 ،9149أعلنت شركة هيتاشي أنها قد ابتكرت طريقة حفظ طويلة املدى للبيانات باستخدا م زجاج
الكوارتز الذي كان قادرًا على احلفاظ على املعلومات ملاليني السنني .
يف أكتوبر  ،9149وافقت هيتاشي على االستحواذ على شركة هورايزون للطاقة النووية ومقرها
اململكة املتحدة ،واليت ختطط لبناء ما يصل إىل ستة حمطات للطاقة النووية يف اململكة املتحدة ،مقابل
 511مليون جنيه إسرتليين .يف نوفمرب  ،9149اتفقت هيتاشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة على
دمج أعمال توليد الطاقة احلرارية يف مشروع مشرتك مملوك بنسبة  ٪.8لشركة ميتسوبيشي و ٪18
لشركة هيتاشي .بدأ املشروع عملياته يف فرباير . 9141
يف أكتوبر  ،9148أكملت شركة هيتاشي صفقة مع شركة جونسون كونرتولز الدولية لتشكيل
مشروع مشرتك من شأنه أن يستحوذ على أعمال شركة التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء ( )HVACيف
هيتاشي .احتفظت هيتاشي حبصة  ٪11من شركة جونسون كونرتولز -هيتاشي ملكيفات اهلواء .
يف مايو  ،914.أعلنت شركة هيتاشي أنها تستثمر  965مليار دوالر ملصاحلها اخلاصة بإنرتنت
األشياء .يف أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية يف عا م  9144واإلغالق املؤقت املمتد ملعظم
احملطات النووية اليابانية ،أصبحت األعمال النووية لشركة هيتاشي غور مرحبة ويف عا م  914.قال
الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي توشياكي هيغاشيهارا  :أن اليابان جيب أن تفكر يف دمج خمتلف
الشركات النووية املتنافسة .
قامت شركة هيتاشي يف  914.بشطب ما يقدر بنحو  .8مليار ين من قيمة مشروع مشرتك لتخصيب
اليورانيو م بالليزر بتقنية سيلكس مع جنرال إلكرتيك .
يف فرباير  ،9145أعلنت شركة هيتاشي وشركة هوندا عن شراكة لتطوير وإنتاج وبيع حمركات
للسيارات الكهربائية.
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يف  41مارس  ،9145أعلنت زو م داتا عن شراكتها مع هيتاشي للربجميات للمساعدة يف تطوير سوق
البيانات الضخمة يف اليابان .
يف ديسمرب  ،9145أعلنت شركة هيتاشي أنها ستستحوذ على قسم شبكة الطاقة لشركة إيه بي بي.
مقابل  .61مليار دوالر .
يف عا م  9145أيضًا ،اشرتت شركة األسهم اخلاصة كي كي آ) قسم معدات أشباه املوصالت
لشركة هيتاشي كوكوساي (وهي نفسها شركة تابعة لشركة هيتاشي) ،لتصبح كوكوساي
إليكرتيك .يف عا م  ،9142أعلنت شركة أباليد ماتوريالز أنها ستستحوذ على كوكوساي من كي
كي آر مقابل  969مليار دوالر أمريكي .
من عا م  9115إىل عا م  ،9145قامت هيتاشي بتخفيض عدد شركات اجملموعة املدرجة واألقسا م
الفرعية يف اليابان من  99إىل  1وحوالي  111إىل  ،919على التوالي ،من خالل إعادة اهليكلة
وعمليات البيع .ختطط الشركة لتصبح متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات وصيانة البنية التحتية يف
املستقبل القريب .
يف عا م  ،9142باعت شركة هيتاشي أعماهلا يف جمال التصوير الطيب لشركة فوجي فيلم مقابل
 465مليار دوالر أمريكي .اشرتت شو وا دينكو شركة هيتاشي للكيماويات من هيتاشي ومساهمني
آخرين بسعر  19625دوالرًا أمريكيًا للسهم.
حتى ذلك احلني ،كانت شركة هيتاشي للكيماويات تعترب الوحدة األساسية للمجموعة .علقت
هيتاشي أيضًا تطوير إي بي دبليو آر من قبل فرعها الربيطاني هورايزون للطاقة النووية ألنها مل تقد م
"عقالنية اقتصادية كمشروع خاص" للمضي قدمًا .
يف أكتوبر  ،9142أفادت التقارير أن هوندا جتري حمادثات مع شركة هيتاشي لدمج أعمال قطع
غيار السيارات اخلاصة بالشركتني ،مما أدى إىل إنشاء مورد مكونات مببيعات سنوية تقارب  45مليار
دوالر ،وهي ثاني أكرب شركات قطع غيار السيارات اليابانية .احتفظت هيتاشي بالسيطرة على
الشركة اجلديدة حبصة  .5باملائة .
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يف سبتمرب  ،9191سحبت شركة هيتاشي خطط إنشاء حمطات للطاقة النووية يف جلوسيسرتشاير
وويلز بسبب مشاكل يف التمويل بسبب جائحة كوفيد. 42 -
يف نوفمرب  ،9191أعلنت أنه سيتم فصل شركة هيتاشي للمعادن و هيتاشي لصناعة اآلالت عن
اجملموعة عن طريق تفريغ حصصها .
أعلنت صحيفة نيكي يف  41ديسمرب  9191أن هيتاشي تعتز م بيع أنشطة األجهزة املنزلية باخلارج إىل
شركة أرتشيليك مقابل حوالي  111مليون دوالر ،على أن تشارك يف إدارتها .

منتجات الشركة
أنظمة السيارات
نظم معلومات السيارات
التحكم يف القيادة
أنظمة توليد القوة الكهربائية
أنظمة إدارة احملرك

آالت البناء
احلفارات اهليدروليكية
معدات ثقيلة
رافعات ميكانيكية وهيدروليكية
شاحنات التعدين القالبة
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شاحنات قالبة جمنزرة
شاحنات محل

أنظمة الدفاع
املركبات العسكرية
فيرتونيكس
إدارة األزمات
أنظمة سي فور آي
أنظمة معاجلة صور األقمار الصناعية
أعمال أمن البنية التحتية االجتماعية (بالتنسيق مع جمموعة أنظمة البنية التحتية لشركة هيتاشي)
تكنولوجيا الدفع الكهربائي
األنظمة الكهروميكانيكية (مبا يف ذلك بعض أحباث وتطوير الروبوتات)

الوسائط الرقمية واملنتجات االستهالكية
معدات تكييف اهلواء  -مشروع مشرتك مع شركة جونسون كونرتولز
عصا هيتاشي السحرية
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وحدات تكييف هيتاشي اخلارجية

عصا هيتاشي السحرية
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حمركات األقراص الضوئية  -مشروع مشرتك مع قسم حمرك األقراص الضوئية لشركة أل جي
باسم هيتاشي  -أل جي لتخزين البيانات
ثالجات
غساالت مالبس

األنظمة واملعدات اإللكرتونية
معدات االختبار والقياس
معدات العالج باجلسيمات
معدات زراعة اخلاليا

اخلدمات املالية
تأجور
ضمانات القروض
متويل الفواتور (عن طريق هيتاشي كابيتال لألعمال)
متويل املستهلك (شخصي وجتزئة)
متويل األعمال التجارية

مواد استهالكية
فوالذ خمصص
- 134 -

األسالك والكابالت

نظم املعلومات واالتصاالت
أجهزة الصراف اآللي
اخلواد م
أنظمة جمموعة األقراص الفرعية
ختزين البيانات
هيتاشي فانتارا
انرتنت األشياء
هيتاشي لومادا
نظا م تشغيل الكمبيوتر املركزي
الربجميات
خدمات االستعانة مبصادر خارجية
معدات االتصاالت السلكية والالسلكية

أنظمة الطاقة
حمطات الطاقة النووية واحلرارية والكهرومائية
أنظمة توليد طاقة الرياح
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شبكات الكهرباء

البنية التحتية االجتماعية واألنظمة الصناعية
مصاعد
سالمل متحركة
اآلالت الصناعية واملنشآت
مركبات وأنظمة السكك احلديدية
هيتاشي قطار

أخرى
اخلدمات اللوجستية (من خالل نظا م النقل يف هيتاشي)
إدارة املمتلكات

شركات فرعية
هيتاشي فانتارا
هيتاشي فانرتا هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيتاشي توفر األجهزة والربامج واخلدمات
ملساعدة الشركات على إدارة بياناتها الرقمية .منتجاتها الرئيسية هي منصة التخزين االفرتاضية
(لتخزين البيانات للمؤسسات) ،جهاز ختزين هيتاشي املوحد للشركات الكبورة احلجم ،وحدة ختزين
هيتاشي للشركات الصغورة واملتوسطة ،منصة حمتوى هيتاشي (األرشفة والسحابة) ،هيتاشي كوماند
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سيوت (إلدارة التخزين) ،هيتاشي تشروكوبي وهيتاشي يونيفرسال ريبلكيرت (للنسخ عن بعد) ،ومنصة
هيتاشي ناس .
منذ  42سبتمرب  ،9145أصبحت شركة أنظمة بيانات هيتاشي ( )HDSجزءًا من هيتاشي فانرتا،
وهي شركة جديدة توحد شركات بنتاهو وأنظمة بيانات هيتاشي وجمموعة هيتاشي انسايت .مل يعد
اسم شركة أنظمة بيانات هيتاشي ( )HDSوشعارها مستخدما يف السوق .
مت دمج شركة هيتاشي لالستشارات ،وهي شركة استشارات إدارية وتقنية مقرها يف داالس،
تكساس ،مع شركة هيتاشي فانتارا يف عا م . 9142

هيتاشي ميتال
توفر هيتاشي ميتال أو هيتاشي للمعادن املواد حملركات الطائرات ومكونات جسم الطائرة ،كما توفر
املواد واملكونات واألدوات الالزمة لصناعات السيارات واإللكرتونيات .من بني مرافق هيتاشي ميتال،
تاتارا ووركس ،وهي واحدة من أقد م مصاهر املعدن يف اليابان .
اعتبارًا من سبتمرب  ،9191من املقرر أن يتم بيع هيتاشي للمعادن كجزء من خطة إعادة اهليكلة اليت
تنفذها جمموعة هيتاشي .

هيتاشي ريل
هيتاشي ريل أو هيتاشي للسكك احلديدية هي قسم تصنيع معدات السكك احلديدية يف هيتاشي.
قا م قسم السكك احلديدية بتسليم  491عربة قطار من  4251إىل .4255
تقو م هيتاشي بتسويق قطار متعدد األغراض يُعرف باسم "إيه -تراين" ،والذي يستخد م هيكل من
األلومنيو م مزدوج الطبقة وملحومة باالحتكاك .
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يف  91فرباير  ، 9148وافقت شركة هيتاشي على شراء شركة تصنيع السكك احلديدية اإليطالية
أنسالدو بريدا واالستحواذ على حصة ليوناردو يف أنسالدو أس تي أس ،قسم إشارات السكك احلديدية
يف ليوناردو .
مت االنتهاء من الشراء يف وقت الحق من ذلك العا م ،وعند هذه النقطة متت إعادة تسمية الشركة باسم
هيتاشي للسكك احلديدية إيطاليا .منذ ذلك احلني ،حصلت هيتاشي على حصة األغلبية يف أنسالدو .
تبين شركة هيتاشي مونوريل أنظمة أحادية السكة مع  41أنظمة مت إنشاؤها حتى اآلن .
يف يوليو  ،9191وقعت شركة هيتاشي اتفاقية حصرية مع هايرب درايف ،وهي شركة بطاريات ليثيو م
أيون مقرها اململكة املتحدة ،إلحضار قطارات تعمل بالبطاريات إىل البالد .

هيتاشي أعمال
تتكون هيتاشي ووركس أو هيتاشي أعمال من ثالثة مصانع :كاجيان ووركس ،ياماتي ووركس
ورينكاي ووركس .مت تأسيس ياماتي ووركس ،أقد م املصانع الثالثة ،يف عا م  4241بواسطة
ناميهاي أودايرا كمرفق لتصليح وتصنيع املعدات الكهربائية .

شركات فرعية أخرى
شركة هيتاشي للتكنولوجيا الفائقة
أنظمة سيارات هيتاشي
هيتاشي للطاقة النووية (مملوكة من قبل جنرال إلكرتيك)
هيتشاشي غلوبال اليف سولوشينز أو هيتاشي حلول احلياة ،تصنيع األجهزة املنزلية ومكيفات اهلواء .
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جمموعة هيتاشي للوسائط الرقمية ،تبيع املنتجات اإللكرتونية مبا يف ذلك أجهزة عرض الفيديو حتت
اسم عالمتها التجارية .
هيتاشي بالنيت تكنولوجي أو هيتاشي تكنولوجيا الكوكب ،تصميم وتطوير وتصنيع وبيع وخدمة
وتنفيذ آالت البنية التحتية االجتماعية والصناعية وامليكاترونيك وأنظمة تكييف اهلواء واملنشآت
الصناعية ومعدات حمطات الطاقة يف آسيا وعلى الصعيد الدولي .
تكنولوجيا اتصاالت هيتاشي أمريكا ،توفور منتجات وخدمات االتصاالت لالتصاالت السلكية
والالسلكية وخدمة بث التلفزيون .
هيتاشي سولوشينز أمريكا أو حلول هيتاشي أمريكا ،شركة استشارية ومتكاملة األنظمة تركز
بشكل أساسي على مايكروسوفت داينمكس .استحوذت شركة هيتاشي سولوشينز على إغنفاي،
وهو مزود مايكروسوفت داينمكس ،يف ديسمرب . 9148

إحسان
يف أغسطس  ،9144أُعلن أن شركة هيتاشي ستتربع مبجهر إلكرتوني لكل جامعة من مخس
جامعات يف إندونيسيا (جامعة مشال سومطرة يف ميدان ،واجلامعة املسيحية اإلندونيسية يف جاكرتا،
وجامعة بادجادجاران يف باندونغ ،وجامعة جنرال سوديرمان يف بوروكورتو ،وجامعة احملمدية .يف
ماالنج).
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بعض من منتجات شركة (هيتاشي)

ثالجة متعددة االبواب من شركة (هيتاشي)
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غساالت التعبئة األمامية ) (kg 5من شركة (هيتاشي)

معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس 4241 :
البورصة  :بورصة طوكيو ().814
الدولة  :اليابان
املؤسس  :نياهي اوديرا
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الصناعة  :إلكرتونيات استهالكية  -صناعة إلكرتونية  -بيانات
منتجات هيتاشي :
بطاريات  -مكيفات هوائية  -أجهزة هواتف نقالة  -حمطة طاقة  -نظم املعلومات  -إشارات
السكك احلديدية  -أقراص صلبة  -سالمل كهربائية  -إضافة إىل خدمات استشارات مالية -
أجهزة الرعاية الطبية
أمساء املساهمني يف شركة هيتاشي (البيانات كما نشرت شهر فرباير/شباط عا م :)911.
ناتس كومكو NATS CUMCO 8.55%
بنك ذاماسرت ترست احملدود اليابان The Master Trust Bank of Japan. Ltd. 5.50%
جابان ترسيت للخدمات البنكية Japan Trustee Services Bank. Ltd. 5.06%
مصرف وشركة ائتمان ستيت سرتيتState Street Bank and Trust Company .
4.72%
مصرف تشيس منهاتن،لندن The Chase Manhattan Bank. N.A. London 3.84%
شركة نيبون للتأمني Nippon Life Insurance Company 2.91%
نقابة العاملني املساهمني يف هيتاشيHitachi Employees Shareholding Association .
2.78%،
داي ايتشي املتبادلة للتأمنيThe Dai-ichi Mutual Life Insurance Company 2.24%.
مصرف خدمات االئتمان والرعاية احملدودTrust & Custody Services Bank. Ltd. .
1.93%
شركة ميجي ياسودا للتأمني على احلياةMeiji Yasuda Life Insurance Company .
1.46%
اإليرادات  55.5111111111 :مليون ين ()9191
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دخل التشغيل  ..462 :مليار ين ()9191
صايف الدخل  5261 :مليار ين ()9191
إمجالي األصول  26211 :تريليون ين ()9191
جمموع االسهم  169.. :تريليون ين ()9191
عدد املوظفني  9286214 :موظف ()9191
موقع الشركة اإللكرتوني www.hitachi.com :
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شارب sharp

شركة شارب  : nartaropaan Ssortهي جمموعة يابانية متعددة اجلنسيات  .تقو م بتصميم وتصنيع
املنتجات لربائدة إلكرتونيا  ،ويقع مقرها يف طوكيو (اليابان) .
وتعدّ واحدة من أكرب الشركات العاملية  .وقد تأسست الشركة يف سبتمرب عا م  . 4249ويعمل فيها
 88851موظف (وفقا لشهر يونيو عا م. )9144
أخذ االسم (شارب) من أول اخرتاع مت اخرتاعه من أحد مؤسسي الشركة (إيفر شارب خمرتع قلم
الرصاص امليكانيكي) .الذي اخرتعه  Tokuji Hayakawaيف عا م  .4248ومنذ عا م ، 914.
أصبحت جزءًا ال يتجزأ من جمموعة فوكسكون واليت مقرها يف تايوان .

املقر الرئيسي لشركة شارب يف ساكاي  ،اليابان
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واعتبارًا من عا م  ، 2102تعد  Sharp Corporationالشركة العاشرة عامليا من حيث حصتها يف
السوق العاملية يف هذا اجملال  ،وهي الشركة الرائدة يف صناعة التلفزيون يف العامل .
يف عا م  0124وضعت أول آلة حاسبة مكتب إلكرتوني الرتانزستور يف العامل .
يف السنة املالية املنتهية يف  20مارس  ، 2111حققت الشركة خسارة بسبب اخنفاض املبيعات واألرباح
 ،ولكن يف عا م  2100بلغت املبيعات  2تريليون و  2051مليار ين  .ومت اسرتداد صايف الدخل إىل 0154
مليار ين  .ورأس املال بلغ  275.214مليون ين يف عا م (. )2100

التاريخ
يف الفرتة ما بني عا م 4218 - 4249
يف عا م  ،4249أسس توكوجي هاياكاوا ورشة حدادة يف مدينة طوكيو .أول اخرتاعاته كان إبزيم
سريع يسمى "توكيوبيجو" .بينما اخرتاعه األشهر هو قلم الرصاص امليكانيكي إيفر  -شارب ،
اخرتعه يف عا م  ،4248واليت استمدت منه الشركة امسها ختليدا له .
بعد زلزال كانتو الكبور عا م  ،4291انتقلت الشركة إىل مدينة أوساكا وبدأت يف تصنيع اجليل
األول من أجهزة الراديو اليابانية ،اليت مت طرحها يف األسواق يف عا م .4298
تأسست الشركة حتت اسم هاياكوا لألعمال املعدنية يف عا م  ،4291يف تانابي شو ،أوساكا .يف
عا م  ،4219مت تغيور االسم إىل شركة هاياكوا اهلندسية الكهربية .

يف الفرتة ما بني 5444 - 5491
يف عا م  ،4281بدأت شركة هاياكاوا الكهربية يف تصميم وإنتاج أول أجهزة تلفزيون يابانية الصنع،
أطلق عليها شارب تي يف  41 -1تي .
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يف عا م  ،42.1طورت الشركة أول آلة حاسبة تعمل بالرتانزستور على مستوى العامل ،أمستها شارب
سي إس 41 -إيه .وصل سعرها آنذاك ما يقرب من  8186111ين ياباني ( 46111دوالر أمريكي).
تطلب األمر العديد من السنوات من جمموعة شارب لتطوير اآللة حيث أنهم مل ميتلكوا أي خربة يف
تصميم وإنتاج األجهزة احلسابية يف ذلك الوقت .
بعد عامني ،أي يف  ،42..قدمت شارب أول آلة حاسبة إلكرتونية بالكامل باستخدا م دائرة 418
ثنائية القطب من تصميم شركة ميتسوبيشي إلكرتيك .بيعت اآللة الواحدة أنذاك حبوالي 1816111
ين ياباني (ما يعادل  46111دوالر أمريكي) .
يف عا م  ،42.2قدمت شارب لألسواق العاملية أول آلة حاسبة من دارة متكاملة هلا .
تعترب تلك اآللة هي أول آلة حاسبة حتمل يف اجليب بسعر أقل من  4116111ين ياباني (ما يعادل 111
دوالر أمريكي) .القت اآللة رواجا واسعا واعتربت طفرة من طفرات العصر .
بالتزامن مع مصانع اآلالت احلاسبة قدمت اجملموعة أول فرن ميكروويف بقاعدة دوارة يف الفرتة ما بني
عامي  42.1و  .42..يف عا م  ،4251مت تغيور اسم اجملموعة إىل إمسها احلالي ،جمموعة شارب .
يف عا م  ،4251قدمت شارب أول آلة حاسبة إل سي دي .سطع جنم تاداشي ساساكي يف تلك احلقبة
ومت اعتباره من أشهر خمرتعي األالت احلاسبة إل سي دي .
مع دخول الثمانينات ،وثقت شارب تعاونها مع شركة نينتندو وحصلت يف عا م  ،4251على حقوق
الرتخيص الالزمة لتصنيع وتطوير تلفاز سي  4إن إي إس .حقق التلفاز اجلديد رواجا هائال داخل
أمريكا الشمالية حتت اسم ،تلفاز شارب نينتندو .
ساعدت املبيعات الكبورة للتلفاز على مستوى العامل بشكل عا م وداخل الواليات املتحدة بشكل خاص
شركة شارب يف احلصول على حقوق الرتخيص الالزمة لتطوير ذا توين فاميكو م عا م  ،425.ذا
شارل فاميكو م عا م  4252وتلفاز إس إف 4 -إس إن إي إس يف عا م .4221
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تلفزيون شارب احملمول

يف أواخر سبعينيات القرن املاضي ،بدأت شارب بتصميم وإنتاج أفران ميكروويف منخفضة التكلفة
لالستخدا م السكين بعد أن كانت حكرا على الفنادق واملطاعم الكبورة .كما دخلت سوق أجهزة
االسرتيو عالية اجلودة يف عا م  ،425من خالل تقديم أجهزة االستقبال مكربات الصوت ،مكربات
الصوت واألقراص الدوارة ،مشغالت الكاسيت .
مت تطوير خط إنتاج أو تونيكا ،خط إنتاج يتكون من معدات عالية اجلودة والكفاءة يف عا م 4252
لتشمل معدات أكثر دقة وأعلى تقنية .يف تلك الفرتة ،قدمت جمموعة شارب ميزة التقنية الرقمية
للمنتجات جنبا إىل جنب مع املنتجات التناظرية التقليدية ،لتقد م بذلك جمموعة كاملة من منتجات
أوبتونيكا ترتاوح من أجهزة استقبال منخفضة الطاقة إىل أجهزة االستقبال عالية الطاقة .
يف عا م  ،4254مت تطوير اخلط مرة أخرى وأصبح خط أساسي لتصميم وإنتاج أنظمة ستوريو رقمية
عالية اجلودة مع ميزات تكنولوجية يتضح فيها االجتاه حنو العصر الرقمي .توقف اخلط بعد عا م
 ،4254لكن أعيد افتتاحه مرة اخرى يف أواخر مثانينات القرن املاضي ليعمل كخط إنتاج أجهزة
التلفزيون ،مكربات الصوت وأجهزة الكاسيت .
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يف الفرتة ما بني 0250 - 0222
يف عا م  ،9111أعلن قسم االتصاالت املتنقلة عن االنتهاء من تصميم وإنتاج أول هاتف جتاري بكامورا
خلفية يف العامل ،موديل جي -إس إتش . 11
مع دخول عا م  ،9111بدأت شارب باالستثمار يف مصانع إنتاج لوحات إل سي دي على غرار مصنع
كامياما يف عا م  ،9111ساكاي يف عا م  .9112ال يزال مصنع ساكاي املصنع الوحيد من اجليل
العاشر على مستوى العامل واألفضل يف انتاج اللوحات  .1بوصة أو األكرب .
تسببت األزمة املالية يف عا م  9115وقوى عملة الني (خصوصا عند مقارنتها مع الون) إىل خفض الطلب
العاملي على لوحات إل سي دي اليابانية .باإلضافة إىل اكتمال عملية حتويل البث التلفزيوني إىل عملية
رقمية بالكامل داخل اليابان يف منتصف عا م . 9144
األمر الذي عاجلته احلكومة اليابانية سريعا بتوزيع كوبونات خصم على أجهزة التلفزيونات الرقمية
لتشجيع املستهلكني على الشراء ،استمرت تلك السياسة حتى مارس  .9144أثرت تلك السياسة سلبيا
على سوق تلفزيونات إل سي دي اليابانية فاخنفضت املبيعات إىل النصف تقريبا يف عا م  9144عند
مقارنتها مع مبيعات . 9141
أثرت مجيع تلك األحداث سلبا على مبيعات شارب لشاشات إل سي دي ،على سبيل املثال ،عانى مصنع
شاشات إل سي دي يف ساكاي من اخنفاض معدل التشغيل حتى الربع الثالث من عا م . 9149
يف يونيو  ،9118أعلنت شركة شارب عن تصميمها ألكرب تلفزيون إل سي دي يف ذلك الوقت ،بعرض
 .8بوصة  .مت طرحه للبيع يف اليابان يف أغسطس . 9118
يف الفرتة ما بني عا م  9118وعا م  ،9141أصبحت جمموعة شارب أكرب عالمة جتارية يف سوق
اهلواتف احملمولة يف اليابان .منذ ذلك احلني ،تغور مركزها يف األرباع املالية ضد منافسيها مثل
فوجيتسو ،أبل وسوني .
تستحوذ جمموعة شارب حاليا على أغلبية حصة بايونور يف عا م . 9115
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يف عا م  ،9115أعلنت جمموعة شارب عن تصميمها لنموذج أولي ألكرب تلفزيون يف ذلك الوقت ،حبجم
يصل إىل  415بوصة .يف يوليو  ،9115أعلنت جمموعة شارب عن دخول النموذج حيز اإلنتاج .
يف عا م  ،9115أعلنت جمموعة شارب عن تعاون مشرتك بينها وبني شركة إ م باليز للهواتف احملمولة
يف مونولث ،حتت شعار "مشروع طموح لتصميم اجلهاز احملمول الشامل املطلق" .مل يتم طرح املشروع يف
السوق مطلقا .مت اختيار مطوري الربامج الرئيسيني الحقا من قبل شركات أخرى .
يف  98يونيو  ،9112أعلنت جمموعة شارب عن مشروع تعاون مشرتك مع شركة بايونور يف جمال
األعمال الضوئية ،مسى املشروع "مؤسسة بايونور الرقمية للتصميم واإلنشاء .
يف عا م  ،9149كشفت جمموعة شارب النقاب عن أكرب تلفزيون يف ذلك الوقت حبجم يصل إىل 51
بوصة .بعد تعاون مع شركة أجوس .طرح التلفاز يف السوق الياباني مبا يقرب من  2816111ين ياباني .

الفرتة ما بني  0250واحلاضر
احتفلت جمموعة شارب يف عا م  9149بالذكرى املئوية األوىل هلا ،وسط أسوا سجل مالي يف تارخيها،
خبسارة قدرها  15.مليار ين ياباني ( 165مليار دوالر أمريكي) يف أبريل .9149
يف سبتمرب من نفس العا م ،أعلنت شارب عن تسريح عدد من العمال وخفض العمالة بها.
يف عا م  ،9141متكنت شارب من وقف نزيف اخلسارة وحتقيق صايف دخل إجيابي يف الربع األول من
نفس العا م .
يف مارس  ،9149أعلنت شركة اإللكرتونيات التايوانية ،هون هاي ،املعروفة عامليا بإسم
فوكسكون ،على شراء  %41من أسهم شركة شارب مقابل  51.مليون دوالر أمريكي ،وشراء
 %81من أجهزة تلفزيون إل سي دي املصنوعة يف مصنع ساكاي باليابان .
يف يونيو  ،9149صرح توري جو ،رئيس جملس إدارة شركة هون هاي ،ببداية العمل على صفقة شراء
 %81من حصة مصنع ساكاي .
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مل يساعد ذلك على إعادة قيمة شارب التسويقية إىل الريادة مرة اخرى ،بل استمر مسلسل السقوط .
أعلن توري جو عن الصفقة يف مارس عندما وصل سعر السهم الواحد إىل  881ين ياباني  .واستمر سعر
السهم يف السقوط حتى وصل يف  1أغسطس إىل  429ين .
اجتمعت الشركتني مرة أخرى إلعادة التفاوض على سعر السهم ،لكن مل تثمر اإلجتماعات بنتيجة
مرضية هلما.
قادت شارب حصة سوق اهلواتف احملمولة يف السوق الياباني يف أبريل .9149
يف مايو  ،9148احتلت جمموعة شارب املركز الثالث يف حصة سوق اهلواتف احملمولة يف السوق
الياباني .
يف مارس  ،9141أعلنت جمموعة شارب عن قبوهلا استثمار بقيمة  411مليون دوالر أمريكي من
شركة سامسونج .
يف عا م  ،9141أعلنت جمموعة شارب عن جناحها يف تصميم وتصنيع أول خلية مشسية تستطيع حتويل
 %1161من ضوء الشمس الساقط عليها إىل كهرباء ،لتصبح بذلك اخللية الشمسية األكثر كفاءة يف
العامل .ويف العا م نفسه ( ،)9141أعلنت جمموعة شارب عن حصوهلا على املركز العاشر كأكرب
شركة مصنعة ألجهزة التلفزيون يف العامل كله .
بعد سنوات من اخلسائر الفادحه يف تصميم وإنتاج أجهزة التلفاز خارج البالد ،قررت جمموعة شارب بيع
مصنع املكسيك إلنتاج أجهزة التلفزيون إىل شركة هايسنس لإللكرتونيات الصينية مقابل 9165
مليون دوالر يف يوليو  .9148مشل اإلتفاق حقوق استخدا م عالمة شارب وكل مصادر القنوات التابعة هلا
يف أمريكا الشمالية واجلنوبية باستثناء الربازيل .
يعين هذا خروج جمموعة شارب من سوق التلفزيون يف األمريكتني (باستثناء الربازيل) .
يرى خرباء التسويق أن تلك الصفقة تدل على الرتاجع السريع جملموعة شارب يف سوق كانت رائدة له
لعدة عقود.
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يف عا م  ،9148بلغت حصة شارب السوقية من أجهزة التلفزيون داخل أمريكا الشمالية ما يقرب من
 %16.فقط  .على الرغم من حفاظها على قيمتها وحصتها السوقية كأحد أكرب مصنعي التلفاز يف
السوق الياباني .
يف أكتوبر  ،9148أعلنت جمموعة شارب عن مشروع هاتف ذكي ،يعمل أيضا كإنسان آلي يسمى
(روبوهون) وقد مت عرضه يف السوق الياباني يف عا م . 914.
يف أكتوبر  ،9148بدأت جمموعة شارب يف بيع أول تلفزيون جتاري بدقة 5ك ،لتكون بذلك هي
الشركة األوىل .
وقد بلغ قيمة التلفزيون موديل( إل يف )58114 -حبجم  58بوصة حوالي  4.مليون ين ياباني (ما
يعادل  4116111دوالر أمريكي) .وأن اجلهاز سيخضع لبث جترييب من هيئة اإلذاعة اليابانية العامة
بداية من عا م  ،914.مع توقع انتشار ورواج للجهاز حبلول أوملبياد طوكيو . 9191
يف  98فرباير  ،914.أعلنت جمموعة فوكسكون عن نيتها لشراء  %..من أسهم شركة شارب
مقابل  511مليار ين ياباني (ما يعادل  .691مليار دوالر أمريكي) .مع ذلك ،مت تأجيل الصفقة لفرتة
وجيزة بسبب التزامات مالية غور متوقعة .
يف  11مارس  ،914.أعلنت جمموعة فوكسكون عن موافقتها لدفع  168مليار دوالر أمريكي
مقابل احلصة فقط  .وقد كانت اجملموعة ترغب يف استخدا م الصفقة لتوسيع رقعة مبيعات املنتجات
املباشرة إىل للمستهلك بدال من كونها شريك يف املصنع .
يف سبتمرب  ،914.كشفت جمموعة شارب النقاب عن مركبة (شارب إنتوليوس) املؤمتتة بدون سائق
طراز (إيه  -يو جي يف) يف ندوة املعارض السنوية الدولية الثانية والستني يف أورالندو ،بفلوريدا .
يف مارس  ،9145بدأت عملية هد م املقر السابق لشركة شارب .
يف  95أبريل  ،9145استطاعت جمموعة شارب حتقيق أول ربح تشغيلي منذ ثالث سنوات ،بعد
عمليات إعادة اهليكلة اليت قامت بها فوكسكون داخل جمموعة شارب .
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املنتجات
العمليات
اليابان
صايف املبيعات للشركة لعا م  9111بلغ  4.65مليار دوالر .
توظف الشركة  1.6.11موظف ،يعيش نصفهم تقريبًا خارج اليابان .
تعمل من  .1مقر يف  11دولة ويتم توزيع منتجاتها يف  4.1دولة حول العامل  .وتتداول العديد من
الشركات التابعة هلا حتت اسم (إلكرتونيات شارب) .
كانت شارب من بني أفضل  411منفق على البحث والتطوير يف قائمة نشرتها جملة (آي إي إي إي
سبيكرتو م) يف عا م . 9119
يقع املقر الرئيسي لشركة شارب يف تاكومي تشو ،ساكاي .حيث كان االنتقال إىل ساكاي يف عا م
 ،914.فقد كان املقر الرئيسي يف أبينو -كو بأوساكا .

أوروبا
يف عا م  ،9115افتتحت شارب مصنعًا لتصنيع شاشات الكريستال السائل يف بولندا .قا م املصنع يف
البداية بتصنيع وحدات أل سي دي باستخدا م لوحات أل سي دي مستوردة من شارب اليابان .
يف سبتمرب  ،9141أعلنت شارب أن شركة اإللكرتونيات السلوفاكية شركة يونيفرسال ميديا (يو
أ م سي) حتصل على ترخيص العالمة التجارية احلصري من شارب  .وأن شركة التلفزيون والصوت
األوروبية التابعة هلا شركة يونيفرسال ستستحوذ أيضًا على مصنع شارب البولندي .كجزء من
الصفقة ،ستدعم شارب تصميم وتطوير أجهزة التلفزيون اليت تبيعها شركة يونيفرسال حتت اسم
العالمة التجارية شارب .
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يف الشهر نفسه ،أعلنت شارب أيضًا عن شراكة مع فستيل يف أوروبا للسلع البيضاء .ستبيع فستيل
السلع البيضاء اليت حتمل عالمة شارب (باستثناء مكيفات اهلواء) ،مثل الثالجات وأفران امليكروويف
اليت تصنعها شارب يف تايالند والصني .
كما سرتخص شارب اسم عالمتها التجارية لشركة فستيل لألجهزة املنزلية كبورة احلجم مثل
الثالجات والغساالت واألفران .سرتكز األعمال يف أوروبا املتبقية لشركة شارب بعد ذلك على قطاع
األعمال التجارية مبا يف ذلك الطابعات متعددة الوظائف وحلول الطاقة .
يف عا م  ،9145استحوذت شارب على حصة األغلبية ( )٪8.65يف سكاي تيك يو أمي سي ،واليت
تضمنت مصنع يو أ م سي أوروبا .

املصانع
بولندا :شارب بولندا للتصنيع .يف تورون ،بولندا (أوروبا)
إندونيسيا  :متتلك شارب أيضًا منشأة لتصنيع الثالجات يف كراوانغ بإندونيسيا ،مت إنشاؤها عا م
.9141
ماليزيا  :متتلك شارب مصنع تلفزيون للتصدير فقط يف منطقة هايكو م الصناعية يف شاه عامل،
سيالجنور .
يقو م هذا املصنع بتصنيع أجهزة التلفزيون للتصدير فقط إىل أمريكا الشمالية .متتلك شارب أيضًا
مصنعني لألجهزة املنزلية ،مصنع باتو باهات يف جوهر الذي يصنع املعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة
التلفزيون ومشغالت بلو راي ،ومصنع سونغاي بيتاني يف قدح الذي يصنع أجهزة الراديو باإلضافة إىل
أجهزة املطبخ مثل اخلالطات وقدور طهي األرز .
يف السابق كان هناك مصنع يف بيتالينج جايا يصنع أجهزة التلفزيون وأجهزة الفيديو وأفران
امليكروويف والغساالت والثالجات ،وقد تضرر هذا املصنع بشدة بسبب األزمة املالية اآلسيوية عا م
 . 4225ومت إغالقه  .حيث نقلت شارب منتجات األجهزة إىل باتو باهات (أجهزة التلفاز وأجهزة الفيديو)
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أو سونغاي بيتاني (أفران امليكروويف) ،أو خارج البالد متامًا (الثالجات والغساالت) يف حماولة لتقليل
تكاليف التشغيل .
(سابقًا) املكسيك :مصنع شاشات الكريستال السائل (شارب املكسيك لإللكرتونيات) ،تأسس
كمصنع لتلفزيونات سي آر تي امللون يف عا م  ،4225بدأ إنتاج شاشات الكريستال السائل يف عا م
 ،9111ثم مت افتتاح مصنع شاشات الكريستال السائل الثاني يف عا م . 9115
مت بيع تسهيالت وحقوق استخدا م عالمة شارب التجارية على أجهزة التلفزيون يف أمريكا الشمالية
لشركة هايسنس يف عا م . 9148

خمالفات قانون مكافحة اإلحتكار
الواليات املتحدة
يف  5نوفمرب  ،9115أعلنت وزارة العدل األمريكية أن جمموعة شارب قد وافقت على دفع  491مليون
دوالر كغرامة جنائية .وفقًا لإلعالن ،شاركت جمموعة شارب يف مؤامرات لتثبيت سعر لوحة TFT
 LCDلشاشات كمبيوتر ديل وأجهزة الكمبيوتر احملمولة ( )9118 - 9114وهواتف رازر من
موتوروال ( )911. - 9118وأجهزة آي بود من شركة أبل (. )911. - 9118

اليابان
يف  45ديسمرب  ،9115أمرت جلنة التجارة العادلة اليابانية جمموعة شارب بدفع  9.4مليون ين ياباني
( 1ماليني دوالر أمريكي) كغرامة جنائية .
وفقًا للطلب ،شاركت جمموعة شارب  .وجمموعة هيتاشي اليابانية يف مؤامرات لتثبيت سعر لوحات
 TFT LCDألجهزة نينتيون دي إس ودي إس اليت .
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احلفاظ على البيئة
يف نوفمرب  ،9144صُنفت شارب يف املرتبة  44يف دليل منظمة السال م األخضر  .الذي أعيد إطالقه إىل
"إلكرتونيات أكثر خضارًا"  .والذي يصنف  48مصنعًا لإللكرتونيات وفقًا لسياساتهم وممارساتهم .
لتقليل تأثورهم على املناخ ،وإنتاج منتجات صديقة للبيئة ،وجعل عملياتهم أكثر استدامة.
تلخص منظمة السال م األخضر السجل البيئي للشركة على النحو التالي" :تدعم شارب قانونًا جديدًا
للطاقة املتجددة يف اليابان ولكنها تسجل درجات ضعيفة يف مجيع معايور العمليات املستدامة".
سجلت شارب  41/1وحصلت على معظم نقاطها من معايور املنتجات حيث مت اإلشادة بالشركة
لكفاءة منتجاتها يف استخدا م الطاقة مع تلبية مجيع أجهزة التلفزيون اخلاصة بها ألحدث معايور جنمة
الطاقة .
كما اكتسبت بعض النقاط لوجود هدف طويل املدى نسبيًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
بنسبة ( ٪9لكل وحدة إنتاج) لكل عا م تقريبًا .كما مت اإلشادة بالشركة لدعمها العا م لسياسة الطاقة
النظيفة ،بعد دعوة احلكومة اليابانية لزيادة استخدا م الطاقة املتجددة .
سجلت شارب أقل عدد من النقاط يف الدليل يف فئة العمليات املستدامة ،ومل تسجل أي نقاط إلدارة
املواد الكيميائية بسبب عد م إبالغ االلتزامات بالتخلص التدرجيي من املواد اخلطرة يف سلسلة التوريد
اخلاصة بها .يشور الدليل أيضًا إىل أن شارب افتقرت إىل أي مبادرة ملعاجلة مسألة نزاع املوارد واستبعاد
الورق الذي يتم احلصول عليه من املوردين املتورطني يف قطع األشجار أو إزالة الغابات بشكل غور
قانوني .

الرعاية
كانت شارب الراعي الرئيسي لنادي مانشسرت يونايتد لكرة القد م من عا م  4251حتى عا م ،9111
يف واحدة من أطول صفقات الرعاية وأكثرها رحبًا يف كرة القد م اإلجنليزية .كان شعار شارب على
قمصان يونايتد على مدار  45عامًا ،فاز خالهلا الفريق بسبعة ألقاب يف الدوري اإلجنليزي املمتاز،
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ومخسة كؤوس االحتاد اإلجنليزي ،وكأس دوري كرة القد م ،وكأس االحتاد األوربي لكرة القد م،
ولقب دوري أبطال أوروبا .خالل مومسي  11/9119و  ،11/9111كانت شارب راعية لنادي النجم
األمحر بلغراد خالل محلتها يف كأس االحتاد األوربي لكرة القد م ودوري أبطال االحتاد األوروبي
لكرة القد م .
من  9114إىل  ،9111كانت شارب الراعي الرئيسي على أقمصة نادي إنفرنيس .
يف يونيو  ،9149أصبحت شارب الراعي االمسي لفريق ركوب الدراجات طواف العامل للدراجات،
والذي أصبح يعرف بعد ذلك باسم جارمني شارب .
يف سبتمرب  ،914.وقعت شارب (باالشرتاك مع ألتو دجييتال) شراكة مع نادي ستوك سييت .ملدة
عامني كشريك بالتيين رمسي .

بعض من منتجات شركة شارب

جالية أطباق ( )QW-V834X Zمن شركة (شارب)
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Sharp Aquos R3 128GB

مكنسة كهربائية  4511واط ماركة (شارب)
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شاشة عرض من شركة (شارب)

معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس 4249 :
املؤسس  :توكوجي هاياكاوا
املالك  :فوكسكون (% ) 16118
الشركة األ م  :فوكسكون
املقر الرئيسي  :ساكاي كو  ،ساكاي  ،اليابان
مدير الشركة  :جينج وو تاي
مناطق العمل  :مجيع أحناء العامل
الصناعة  :إاللكرتونيات
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املنتجات  :جهاز منزلي  -معدات املعلومات الرقمية  -تلفزيونات ملونة كريستال سائل -
تلفزيونات ملونة  -أجهزة عرض  -مسجالت أقراص بلو  -راي  -أجهزة الكمبيوتر اللوحي -
القواميس اإللكرتونية  -اآلالت احلاسبة  -الفاكس  -اهلواتف  -معدات الصحة والبيئة -
الثالجات  -أفران البخار احملمص  -أفران امليكروويف  -أجهزة الطهي الصغورة -
مكيفات اهلواء  -الغساالت  -املكانس الكهربائية  -أجهزة تنقية اهلواء  -مراوح اهلواء -
مزيالت الرطوبة  -مرطبات  -سخانات كهربائية  -أضواء إلكرتونية  -وحدات التحكم
بالشبكة  -حلول الطاقة اخلاليا الشمسية البلورية  -اخلاليا الشمسية الرقيقة  -حلول األعمال -
أنظمة نقاط البيع  -حمطات البيانات اليدوية  -سجالت النقدية اإللكرتونية  -شاشات عرض
املعلومات -

الطابعات متعددة الوظائف الرقمية  -الربجميات  -شاشات الكريستال السائل -

شاشات الكريستال السائل بالسيليكون الغور املتبلور  -شاشات الكريستال السائل إيغزو -
شاشات الكريستال السائل بالسيليكون سي جي  -املعاجلات الدقيقة ذاكرة فالش  -شبكات
إلرتونية مدجمة تناظرية  -مكونات البث الفضائي  -املستقبالت الرقمية األرضية  -وحدات
الرتددات الالسلكية .وغورها .
عدد املوظفني  14525 :موظف ()9145
اإليرادات  96181 :تريليون ين ()9145
دخل التشغيل  116.5 :مليار ين ()9145
صايف الدخل  :سالب  91655مليار ين ()9145
إمجالي األصول  46551 :تريليون ين ()9145
إمجالي حقوق امللكية  92164 :مليار ين ()9145
موقع الشركة االلكرتوني www.sharp.co.jp :
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سانيو SANYO

شركة سانيو للكهرباء احملدودة  : cirPpraP OYsAS co. Ltdهي شركة إلكرتونيات رائدة .
وهي إحدى املاركات اليابانية الرائعة  .واليت تتمتع جبودة وكفاءة عالية ،ويقع مقرها الرئيسي يف
حمافظة أوساكا ،باليابان  .وقد تأسست الشركة يف عا م . 4212
ويف  94ديسمرب  . 9112قامت شركة باناسونيك باالستحواذ على  %8169من أسهم الشركة بصفقة
قيمتها  111مليار ين ( 168مليار دوالر) ،جاعلة سانيو شركة تابعة هلا  .ويف يوليو  ،9141أعلنت
باناسونيك أنها ستشرتي األسهم املتبقية من سانيو .
لقد قدمت سانيو أجهزة تلفزيون عالية اجلودة ألكثر من  11مليون أمريكي ألكثر من  88عامًا .
"سانيو" هي شركة إلكرتونيات يابانية مدرجة يف فورتشن  . 811وميثل اسم  ، SANYOالذي يعين
"احمليطات الثالثة"  -وحتديداً احمليط اهلادئ واحمليط األطلسي واحمليط اهلندي  ،طموح مؤسسها ،
الراحل  ، Toshio Iueالطموح اجلاد لتوليد األعمال التجارية يف مجيع أحناء العامل  ،واالستفادة من
األصول األساسية الثالثة للشركة  :املوارد البشرية املمتازة  ،والتفوق تقنيات  .وخدمة من الدرجة
األوىل .

ثقافة الشركة
حسب دراسات بعض االفراد  .ومن بعض التجارب العملية  .ان ثقافة الشركة مبنية على ان دورة عمل
اجهزتها يتعدى  48سنة  .وهذه تعترب من أطول مدد عمل االجهزة الكهربائية  .مقارنة ببقية الشركات
وهي مبثابة بطاقة قوية لدى الشركة .
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التاريخ
البدايات
تأسست سانيو عندما قا م توشيو إيوي  ،صهر كونوسوكي ماتسوشيتا وموظف سابق يف شركة
ماتسوشيتا  ،بإعارة مصنع ماتسوشيتا غور املستخد م يف عا م  . 4215واستخدمه يف صناعة مصابيح
مولدة للدراجات .
تأسست سانيو يف عا م  4212؛ يف عا م  ، 4289صنعت أول راديو بالستيكي يف اليابان ويف عا م
 4281أول غسالة يابانية من النوع النابض  .اسم الشركة يعين ثالثة حميطات يف اليابانية  ،مشورا إىل
طموح مؤسس لبيع منتجاتها يف مجيع أحناء العامل ،عرب احمليط األطلسي  ،احمليط اهلادئ  ،و اهلندي
احمليطات .

سانيو يف أمريكا
يف عا م  ، 42.2أصبح هوارد الد نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لشركة Sanyo
. Corporation
قد م (الد) ماركة  Sanyoإىل الواليات املتحدة يف عا م .4251
وقد حتقق الطموح لبيع منتجات  Sanyoيف مجيع أحناء العامل يف أواخر السبعينيات بعد أن قدمت
 Sanyoمعدات صوتية منزلية وستوريو سيارات وإلكرتونيات استهالكية أخرى إىل سوق أمريكا
الشمالية .وقد شرعت الشركة من اجل ذلك يف محلة إعالنية مكثفة عرب التلفزيون .
تفاوض (الد) على شراء شركة سانيو ملعدات الصوت فيشر لإللكرتونيات يف مايو .4255
حتت قيادة (الد)  ،منت شركة فيشر حتت قيادة سانيو لتصبح رائدة مباليني الدوالرات يف صناعة
اإللكرتونيات االستهالكية.
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نقلت شركة  Fisher Corporationاجلديدة واملرحبة مقرها الرئيسي من نيويورك إىل Ladd's
.Los Angeles
مت تعيني (الد) رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لشركة سانيو  /فيشر املشرتكة يف عا م  ، 4255وظل يعمل حتى
عا م . 4255
لعب (الد) دورًا أساسيًا يف شركة  Sanyoيف الرتويج ملعدات الصوت  Quadraphonicللسوق
األمريكية  ،حيث أنتج معدات صوتية رباعية القنوات بتنسيقات  SQو  .Matrixقال "نصنع مجيع
أنواع املعدات الرباعية ألن هذا هو العمل الذي حنن فيه  ...دع املستهلك يشرتي نوع الربامج اليت يفضلها
وسنوفر له األجهزة لتشغيلها" .
حققت سانيو منوًا هائالً خالل فرتة الد يف السبعينيات .منت املبيعات السنوية من  5461مليون دوالر (ما
يعادل  11.611261.2دوالرًا أمريكيًا يف عا م  )9142يف عا م  4259إىل  588مليون دوالر
أمريكي (ما يعادل  1618468496588دوالرًا أمريكيًا يف عا م  )9142يف عا م . 4255
تباطأ النمو يف قطاع الفيديو بسبب قرار سانيو املشؤو م باعتماد تنسيق  Betamax VCRمن سوني
بدالً من  VHSمن . Matsushita
على الرغم من جناحه يف البداية  ،إال أن جهاز بيتاماكس أصبح يف النهاية قدميًا .جتنب Sanyo
املزيد من الضرر عن طريق التبديل الحقًا إىل تنسيق . VHS
يف عا م  425.وسعت سانيو وجودها يف أمريكا الشمالية بشراء شركة وارويك لإللكرتونيات ،
شركة ويرلبول كوربوريشن  ،اليت صنعت أجهزة التلفاز لشركة سورز .
يف عا م  ، 425.اندجمت شركة سانيو األمريكية التابعة مع فيشر لتصبح شركة سانيو فيشر
(الواليات املتحدة األمريكية) (أعيدت تسميتها الحقًا باسم شركة سانيو فيشر) .
جعلت عمليات االندماج املنظمة بأكملها أكثر كفاءة  ،ولكنها أدت أيضًا إىل مغادرة بعض املديرين
التنفيذيني الرئيسيني  ،مبا يف ذلك الد  ،الذي قد م اسم سانيو ألول مرة إىل الواليات املتحدة يف أوائل
السبعينيات .
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يف عا م  ، 4259بدأت سانيو يف بيع سلسلة  MBC-1000ألجهزة الكمبيوتر  CP / M.يف عا م
 4251أنه قد م  ،MBC-550 PCأقل تكلفة من  IBM PCمتوافق أجهزة الكمبيوتر الشخصية
املتاحة يف ذلك الوقت ،ولكن افتقارها إىل التوافق التا م قاد سانيو من السوق وعد م متابعة النماذج أطلق
سراح .

التسعينيات ثقافة الشركات
وصف مقال عن "أسلوب سانيو"  .كتب يف عا م  . 4229أن سانيو تستخد م عملية تنشئة اجتماعية
واسعة للموظفني اجلدد  ،حبيث يتأقلمون مع ثقافة شركة سانيو  .حبيث يأخذ املوظفون اجلدد دورة
مدتها مخسة أشهر  .يأكلون خالهلا معًا  .وينامون معًا يف مكان إقامة واحد .
إنهم يتعلمون كل شيء من متطلبات الوظيفة األساسية إىل توقعات الشركة  .من أجل العناية الشخصية
 .والطريقة املناسبة الرتداء مالبس زمالئهم يف العمل وايضا رؤسائهم .
من الناحية التكنولوجية  ،تتمتع سانيو بعالقات جيدة مع شركة سوني  ،حيث تدعم تنسيق فيديو
(بيتاماكس) من االخرتاع حتى منتصف الثمانينيات (كان مسجل الفيديو األكثر مبيعًا يف اململكة
املتحدة يف عا م  4251هو ) ، ))Sanyo VTC5000أثناء إنتاج تنسيق فيديو  VHSيف نفس الوقت
عالمة فيشر التجارية خالل أوائل الثمانينيات .وبعد ذلك أصبحت من أوائل املتبنني لتنسيق كامورا
الفيديو  Video8الناجح للغاية .
ويف اآلونة األخورة ،على الرغم من قرر سانيو ضد دعم تنسيق سوني ،و تقنية بلو راي  ،وبدال من ذلك
أعطى دعمه ل توشيبا الصورة  . HD DVDكان هذا يف النهاية غور ناجح  ،مع انتصار  Blu-rayمن
. Sony
يف أمريكا الشمالية ،املصنعة سانيو  CDMAاهلواتف اخللوية حصريا ل سربينت الصورة سربينت
 PCSالعالمة التجارية يف الواليات املتحدة ،وجرس التنقل يف كندا .
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اكتساب
و الزلزال تشويتسو  9111بأضرار بالغة مصنع أشباه املوصالت سانيو ونتيجة لذلك سجلت سانيو
خسارة مالية كبورة لتلك السنة .وشهدت النتائج املالية للسنة املالية  9118خسارة صايف الدخل 918
مليار ين .
يف نفس العا م  ،أعلنت الشركة عن خطة إعادة هيكلة تسمى ، Sanyo Evolution Project
حيث أطلقت رؤية جديدة للشركة لتحويل الشركة إىل شركة بيئية  ،واستثمارها يف منتجات قوية
مثل البطاريات القابلة إلعادة الشحن  ،واخلاليا الكهروضوئية الشمسية  ،وتكييف اهلواء  ،وبطاريات
السيارات اهلجينة واملستهلك الرئيسي األجهزة اإللكرتونية مثل كامورا  Xactiوأجهزة العرض
واهلواتف احملمولة .
سجلت "سانيو" بوادر انتعاش بعد اإلعالن عن دخل تشغيلي إجيابي بقيمة  96.مليار ين  .تظل سانيو
املنتج األول عامليًا للبطاريات القابلة إلعادة الشحن .تشمل ابتكارات املنتجات احلديثة يف هذا اجملال
بطارية  NiMHمنخفضة التفريغ الذاتي  ، Eneloopوهي بطارية " NiMHهجينة" قابلة إلعادة
الشحن (بطارية هيدريد نيكل معدن ) واليت  ،على عكس خاليا  NiMHالنموذجية  ،ميكن
استخدامها من العبوة دون دورة إعادة شحن أولية  .و حتتفظ بشحن أطول بكثور من البطاريات األخرى
مثل خط ."Rayovac "Hybrid Rechargeable
يف  91نوفمرب  ، 911.أعلنت سانيو عن خسائر فادحة وخفض يف الوظائف .
استقال (تومويو نوناكا)  ،مذيع سابق يف  NHKمت تعيينه كرئيس للشركة  ،يف مارس .9115
كما تنحى الرئيس (توشيماسا إيو) يف أبريل من ذلك العا م ؛ مت تعيني  Seiichiro Sanoلرئاسة
الشركة اعتبارًا من أبريل . 9115
يف عا م  ، 9115استحوذت شركة (كيوسورا) على قسم اهلاتف احملمول يف سانيو .
يف  9نوفمرب  ، 9115أعلنت سانيو وباناسونيك أنهما اتفقتا على النقاط الرئيسية لعملية االستحواذ
املقرتحة اليت من شأنها أن جتعل سانيو شركة تابعة لباناسونيك .وقد أصبحت شركة تابعة لباناسونيك
يف  94ديسمرب . 9112
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يف عا م  ، 9141باعت سانيو عملياتها يف جمال أشباه املوصالت لشركة ON Semiconductor .
يف  92يوليو  ، 9141توصلت "باناسونيك" إىل اتفاقية لالستحواذ على األسهم املتبقية يف أسهم "
باناسونيك إلكرتيك ووركس" و "سانيو" مقابل  261مليار دوالر .
حبلول مارس  ، 9149ختطط الشركة األ م باناسونيك إلنهاء عالمة سانيو التجارية  ،لكنها ستبقي
على بعض املنتجات حيث ال تزال عالمة سانيو حتمل قيمة للمستهلكني .
يف أغسطس  ، 9141اشرتت شركة  Whirlpool Corporationاألمريكية متعددة اجلنسيات
حصة أغلبية بنسبة  ٪ 84يف شركة  Hefei Royalstar Sanyoالصينية  ،وهي مشروع مشرتك
بدأ به يف عا م  9111بني شركة  Sanyoاليابانية وشركة االستثمار احلكومية الصينية ، Hefei
مقابل  889مليون دوالر .

إجنازات حتطيم الرقم القياسي
تشتهر  Sanyoأحيانًا بقطاع اإلدارة احلرارية املثور لإلعجاب  ، San Ace ،الذي يصنع مراوح DC
هائلة بسرعة قصوى  ،وتدفق هواء هائل  ،وضغط ثابت وقوة.
اعتبارًا من أكتوبر  ، 9191حيمل  San Aceالرقم القياسي العاملي ألقصى سرعة وأعلى ضغط
ثابت مبختلف األبعاد والنماذج .ومن أبرز هذه املراوح  11ملم ( 46.بوصة)  11 ،ملم ( 46.بوصة)
الدوران املعاكس ومراوح اهليكل  51ملم ( 164بوصة) .
مت اخرتاع  11مم يف مايو  9191وهي مروحة  49فولت  1469واط تدور إىل  15111دورة يف الدقيقة
 .ويعطي ضغطًا ثابتًا يبلغ  961كيلو باسكال ( 1611رطل لكل بوصة مربعة) ؛
مت اخرتاع املروحة الدوارة  11مم يف أغسطس  ، 9191وهي مروحة بقدرة  49فولت و  1569وات
تدور عند ( 1.911مدخل) و ( 19111خمرج) دورة يف الدقيقة يف اجتاهني متعاكسني على التوالي ،
مما خيلق ضغطًا ثابتًا يبلغ  961كيلو باسكال ( 1618رطل لكل بوصة مربعة) ؛ املروحة  51مم هي
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مروحة جبهد  49فولت  856.واط تدور  45111دورة يف الدقيقة وختلق ضغطًا ثابتًا يبلغ  46.كيلو
باسكال ( 1691رطل لكل بوصة مربعة) .

الطاقة
اخلاليا الشمسية والنباتات
تتكون اخللية الشمسية ( Sanyo HITغور املتجانسة مع الطبقة الرقيقة الداخلية ) من رقاقة
سيليكون أحادية بلورية رقيقة حماطة بطبقات رقيقة جدًا من السيليكون غور املتبلور .
افتتح سانيو الطاقة يف وحدة الطاقة الشمسية مصانع التجميع يف اجملر و املكسيك يف عا م . 9111
ويف عا م  911.أنتجت وحدات الطاقة الشمسية بقيمة  941مليون دوالر  .ويف عا م  ، 9115أكملت
سانيو وحدة جديدة يف مصنع وحدات الطاقة الشمسية يف اجملر  .واليت كان من املفرتض أن تضاعف
طاقتها السنوية ثالث مرات لتصل إىل  5916111وحدة يف عا م . 9115
يف أواخر سبتمرب  ، 9115أعلنت سانيو قرارها بناء مصنع لتصنيع الطاقة الشمسية سبائك و رقائق
(لبنات بناء خلاليا السليكون الشمسية) يف  ، Inagiاليابان .بدأ املصنع العمل يف أكتوبر 9112
وكان من املقرر أن يصل إىل طاقته اإلنتاجية الكاملة البالغة  51ميغاواط من الرقاقات الشمسية
سنويًا حبلول أبريل . 9141
قررت سانيو ونيبون أويل إطالق شركة مشرتكة  ،تُعرف باسم Sanyo Eneos Solar Ltd
 ، Co.إلنتاج وبيع األلواح الشمسية ذات األغشية الرقيقة .
بدأت الشركة املشرتكة اجلديدة يف اإلنتاج واملبيعات مبقياس أولي  51ميغاواط  ،مع زيادة طاقتها
اإلنتاجية تدرجيياً .بالنسبة هلذا املشروع املشرتك  ،اعتمدت سانيو على تقنيات اخلاليا الشمسية اخلاصة
بها  ،بناءً على التكنولوجيا املكتسبة من خالل تطوير اخللية الشمسية HIT

- 168 -

قررت سانيو ونيبون أويل إطالق شركة مشرتكة إلنتاج وبيع األغشية الرقيقة األلواح الشمسية ،اليت
ستتم تسميتها سانيو إينيوس سوالر احملدودة  ،ستبدأ الشركة املشرتكة اجلديدة يف اإلنتاج واملبيعات
مبقياس أولي  51ميغاواط وستزيد طاقتها اإلنتاجية تدرجيياً .بالنسبة هلذا املشروع املشرتك  ،ستعتمد
سانيو على تقنيات اخلاليا الشمسية اخلاصة بها  ،بناءً على التكنولوجيا املكتسبة من خالل تطوير
خلية  HITالشمسية .

بطاريات قابلة إلعادة الشحن
كانت سانيو رائدة يف إنتاج بطاريات النيكل والكادميو م يف عا م  ، 42.1وبطاريات النيكل هيدريد
املعدنية ( )NiMhيف عا م  ، 4221وبطاريات الليثيو م أيون يف عا م  ، 4221وبطاريات الليثيو م بوليمر
يف عا م .4222
يف عا م  ، 9111استحوذت على أعمال توشيبا  ، NiMhمبا يف ذلك و تاكاساكي املصنع .منذ
استحواذ باناسونيك على شركة سانيو  ،مت نقل ملكية مصنع تاكاساكي إىل شركة FDK

بطاريات السيارات الكهربائية
سانيو تزود البطاريات نيمه ل هوندا  ،فورد  ،فولكس فاجن و بيجو سرتوين  .تقو م سانيو بتطوير
بطاريات  NiMHللمركبات الكهربائية اهلجينة مع جمموعة فولكس فاجن  ،يف حني أن بطاريات
الليثيو م أيون اخلاصة بها للمركبات الكهربائية عالية اجلهد ستوضع أيضًا يف مركبات أسطول
سوزوكي .
خططت سانيو لزيادة اإلنتاج الشهري لبطاريات  NiMHللمركبات اهلجينة من مليون وحدة إىل 968
مليون حبلول نهاية السنة املالية .9118
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سانيو اهلند
التلفزيونات
أعادت باناسونيك تقديم عالمة  Sanyoالتجارية يف اهلند  ،مع إطالق جمموعة Sanyo LED TV
يف  5أغسطس  .914.يف  44يوليو  ، 9145أطلقت  Sanyoجمموعتها من أجهزة التلفزيون
الذكية يف  . Amazon Prime Dayيف أغسطس  ، 9145كشفت  Sanyoعن جمموعة
 NXTمن تلفزيونات  LEDحصريًا على  Flipkart . [40يف ديسمرب  ، 9145قدمت  Sanyoأول
جمموعة تلفزيونات ذكية  K1يف اهلند.
يف سبتمرب  ، 9142قدمت  Sanyoجمموعة من أجهزة  Android TVاملعروفة باسم Sanyo
Kaizen Series.

مكيفات اهلواء
عملت سانيو مع  Energy Efficiency Services Limitedلتطوير مكيف هواء عاكس 468
طن مبعدل كفاءة الطاقة املومسية اهلندية ( .ISEER) 5.2بدأ توزيع هذه املكيفات يف سبتمرب
.9145
يف  1أبريل  ، 9142أطلقت  Sanyoجمموعة جديدة من أجهزة التكييف حصريًا على Amazon.

سانيو تي يف USA
على الرغم من تأسيسها يف اليابان  ،فقد باعت  Sanyoأجهزة تلفزيون يف أمريكا ألكثر من 81
عامًا .كان املقر الرئيسي لشركة  Sanyo TV USAيف سان دييغو  ،كاليفورنيا مع مرافق تقع يف
تيخوانا  ،املكسيك .نظرًا لسعرها املرتفع نسبيًا مقارنة باملنافسني  ،تتنافس سانيو على اجلودة والقيمة.
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توفر العديد من أجهزة التلفزيون من  Sanyoتوافق  MHLمع عالمة  Rokuالتجارية عرب ، HDMI
مما يعين أن أجهزة التلفزيون متوافقة مع عصا البث  Rokuاخلاصة بـ .MHL
يتم تضمينها أحيانًا مع الشراء  ،مثل  ،Sanyo FVF5044تتيح هذه العصا دفق الفيديو ووظائف
أخرى عرب اإلنرتنت كبديل ميسور التكلفة لبعض أجهزة التلفزيون الذكية ؛ جهاز التحكم عن بعد
األصلي للتلفزيون قادر على تصفح اخلدمة .حتتوي الطرز املتعددة أيضًا على منافذ  USBاليت تسمح
باملشاركة الفورية للصور مباشرة دون أي برامج  /ترقيات إضافية .
يف أكتوبر  ، 9141أعلنت باناسونيك عزمها نقل وحدة  Sanyo TVإىل  Funaiيف سوق الواليات
املتحدة مقابل مدفوعات اإلتاوة السنوية Funai .هو أحد موردي  Walmartالرئيسيني الذي يوفر
أيضًا أجهزة  Philipsو  Emerson TVلسلسلة البيع بالتجزئة.
علقت تقارير املستهلك يف عا م  9145أن أجهزة تلفزيون سانيو "يبدو أنها تظهر يف الغالب يف متاجر وول
مارت  ،تقريبًا كعالمة جتارية خاصة ملتاجر التجزئة ".

K Ultra HD HDR10 Roku Smart TV4 "25
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مشغل أقراص  Blu-rayو  DVDمع اتصال  WiFiمدمج

معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس  10 :أبريل 0151
الشكل القانوني  :شركة مساهمة
املؤسس  :توشيو ايو
املالك  :شركة باناسونيك
املقر الرئيسي  :أوساكا  .اليابان
الصناعة  :اإللكرتونيات
املنتجات  :اإلليكرتونيات اإلستهالكية
اإليرادات  145271 :مليار ين ()2101
الدخل التشغيلي  25511 :مليار ين ()2101
صايف الدخل  45112 :مليار ين ()2101
إمجالي األصول  0125214 :مليار ين ()2101
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إمجالي حقوق امللكية  245122 :مليار ين ()2101
عدد املوظفني  0145112 :موظف ( 20مارس )2101
موقع الشركة االلكرتوني www.Sanyo.com :
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كاسيو Casio

شركة كاسيو للكمبيوتر احملدودة  : Casio Computer Co. Ltdهي شركة يابانية مصنعة
لإللكرتونيات االستهالكية  .وقد مت تأسيسها يف عا م . 421.
وهي شركة تصنيع اإللكرتونيات التجارية متعددة اجلنسيات  .ويقع مقرها الرئيسي يف شيبويا،
طوكيو ،اليابان .
تشمل منتجاتها اآلالت احلاسبة  ،اهلواتف احملمولة  ،الكامورات الرقمية  ،واملعدات الصوتية
(كاملسجالت) اآلالت املوسيقية اإللكرتونية والساعات التناظرية والرقمية .
يف عا م  4285قدمت أول آلة حاسبة كهربائية بالكامل يف العامل  .وقد كانت أول مبتكر للكامورا
الرقمية  .والقواميس اإللكرتونية .
يف عا م  421.أسس (شيجورو كاشيو) مصنع كاشيو للتصنيع  ،وأنشأ  Casio Computerيف
عا م . 4285
ويف عا م  ، 4281طور آلة حاسبة من نوع التتابع  .وبعد ذلك أصبح من كبار املصنعني  ،لكنه حول
تركيز الشركة الرئيسي على انتاج آلة حاسبة مكتبية إلكرتونية .
وكان ( )Casio Miniالذي إصدرته الشركة عا م  4259القى جناحًا كبورًا كأول آلة حاسبة
شخصية .
وخالل الثمانينيات والتسعينيات ،طورت الشركة العديد من لوحات املفاتيح اإللكرتونية املنزلية بأسعار
معقولة للموسيقيني  .إىل جانب تقديم أول ساعات رقمية منتجة بكميات كبورة يف العامل .
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ورأس مال الشركة يف عا م  9144يبلغ  1568مليار ين  ،واملبيعات يف السنة املالية  9144بلغت 114
مليار ين .

املقر الرئيسي لشركة (كاسيو) يف شيبويا  ،طوكيو

التاريخ
مت تأسيس كاسيو حتت اسم (كاشيو سيساكوجو) يف أبريل  421.بواسطة (تاداو كاشي)
 .وهو مهندس متخصص يف تكنولوجيا التصنيع .
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كان أول منتج رئيسي لكاشيو هو أنبوب احللقة (يوبيوا) ،وهو عبارة عن حلقة إصبع حتمل سيجارة،
مما يسمح ملرتديها بتدخني السيجارة إىل آخرها بدون استخدا م اليدين .
لقد كانت اليابان فقورة بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة  ،لذا كانت السجائر ذات قيمة  ،وكان
االخرتاع ناجحًا.
بعد رؤية اآلالت احلاسبة الكهربائية يف معرض األعمال األول يف جينزا بطوكيو يف عا م ،4212
استخد م كاشيو وإخوته األصغر (توشيو ،كازو ،ويوكيو) أرباحهم من أنبوب يوبيوا لتطوير آالتهم
احلاسبة .عملت معظم اآلالت احلاسبة يف ذلك الوقت باستخدا م الرتوس وميكن تشغيلها يدويًا
باستخدا م كرنك أو باستخدا م حمرك.
امتلك توشيو بعض املعرفة باإللكرتونيات وشرع يف صنع آلة حاسبة باستخدا م ملفات كهربائية .
مت االنتهاء من اآللة احلاسبة حبجم املكتب يف عا م  4281وكانت أول آلة حاسبة كهروميكانيكية
يف اليابان .كان أحد االبتكارات املركزية واألكثر أهمية يف اآللة احلاسبة هو اعتماد لوحة األرقا م
املكونة من  41مفاتيح .
يف ذلك الوقت كانت اآلالت احلاسبة األخرى تستخد م "لوحة مفاتيح كاملة" ،مما يعين أن كل مكان
يف الرقم ( ، 411 ، 41 ، 4إخل  )...حيتوي على تسعة مفاتيح .
كان االبتكار املميز اآلخر هو استخدا م نافذة عرض واحدة بدالً من نوافذ العرض الثالثة (واحدة لكل
وسيطة وواحدة لإلجابة) املستخدمة يف اآلالت احلاسبة األخرى .
تأسست شركة كاسيو للكمبيوتر ليميتيد يف يونيو  .4285ويف ذلك العا م ،أصدرت كاسيو الطراز
 ، A -41الذي مت بيعه مقابل  158111ين ،وهو أول آلة حاسبة كهربائية بالكامل يف العامل،
واليت تعتمد على تقنية التناوب .
يف الثمانينيات من القرن املاضي ،أصبحت األدوات اإللكرتونية من كاسيو وجمموعة أدوات لوحة
املفاتيح املوسيقية اإللكرتونية املنزلية ذات األسعار املعقولة شائعة.
واشتهرت الشركة أيضًا بالتنوع الواسع واالبتكار يف ساعات اليد اخلاصة بها.
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كانت واحدة من أوائل الشركات املصنعة لساعات الكوارتز ،الرقمية والتناظرية على حد سواء .كما
بدأت يف بيع ساعات اآللة احلاسبة  .وخالل هذا الوقت  .قدمت كاسيو أيضًا واحدة من أوىل الساعات
اليت ميكن أن تعرض الوقت يف العديد من املناطق الزمنية املختلفة من العامل مع ميزات مثل تسجيل
درجة احلرارة والضغط اجلوي واالرتفاع .
يف السنوات الالحقة ،مت تزويد ساعات يد كاسيو بأجهزة استقبال للتزامن مع أبراج الراديو حول العامل
ونظا م حتديد املواقع العاملي لضمان دقة عرض الوقت .
قامت كاسيو أيضًا بإنتاج عدد من االبتكارات البارزة يف الكامورا الرقمية ،مبا يف ذلك كامورا
( ،)QV-10وهي أول كامورا رقمية للمستهلك مزودة بـشاشة عرض بلورية سائلة ( )LCDيف اخللف
(مت تطويرها بواسطة فريق بقيادة هورويوكي سويتاكا يف عا م  ،)4228وهي أول كامورا للمستهلك
بدقة  1ميجابكسل ،وأول موديل حقيقي فائق الصغر ،وأول كامورا رقمية تدمج تقنية العدسات
اخلزفية ،باستخدا م لوميسورا .

حتديد السعر
يف يوليو  ،9142مت تغريم شركة كاسيو لإللكرتونيات ،اليت تعد ذراع الشركة يف اململكة
املتحدة 165 ،مليون جنيه إسرتليين بعد قبوهلا احلفاظ على سعر إعادة البيع (شكل من أشكال حتديد
األسعار) بني عامي  9141و  ،9145يف انتهاك لقانون املنافسة يف اململكة املتحدة .4225

املنتجات
تشمل منتجات كاسيو الساعات واآلالت احلاسبة ولوحات املفاتيح اإللكرتونية واملنتجات الرقمية
األخرى مثل الكامورات الرقمية (سلسلة إكسيليم) وشريطات تصوير ضوئية وآالت تسجيالت النقد
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر احملمولة الفرعية واهلواتف احملمولة وأجهزة املساعد
الرقمي الشخصي (بنك البيانات اإللكرتونية) والقواميس اإللكرتونية والرقمية اليوميات (أجهزة
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املساعد الرقمي الشخصي املبكرة) واأللعاب اإللكرتونية وطابعات الكمبيوتر والساعات وأجهزة
التلفزيون احملمولة.
يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي ،اشتهرت كاسيو بآالتها احلاسبة اإللكرتونية (مبا يف
ذلك العلمية) ،واآلالت املوسيقية اإللكرتونية والساعات الرقمية ذات األسعار املعقولة اليت تتضمن تقنية
مبتكرة.
تشتهر كاسيو اليو م بصناعة منتجات إلكرتونية متينة وموثوقة .حتظى جمموعة جي -شوك من
الساعات املقاومة للصدمات بشعبية كبورة أيضًا ،حيث كانت جي -شوك ) (DW-5000Cاألصلية
عا م  4251مطلوبة بشدة من قبل هواة اجلمع.
وتُعرف اآلالت احلاسبة العلمية اليت صنعتها كاسيو ،وخاصة سلسلة ( )CLASSWIZمن اآلالت
احلاسبة ،بكونها ميسورة التكلفة مع دمج جمموعة من الوظائف مقارنة مبنافسيها .
تصنع كاسيو أيضًا منتجات لألسواق احمللية ،مبا يف ذلك سلسلة ساعات "بوصلة الصالة" املصممة
ملساعدة املسلمني على الصالة يف الوقت املناسب ويف االجتاه الصحيح .

اخلط الزمين ألهم املنتجات
 : 4285كاسيو طرحت يف األسواق طراز الـ  ،Y -41أول آلة حاسبة إلكرتونية مدجمة .
 : 42.8طرح آلة حاسبة الـ . 114
 : 4259طرح كاسيو لأللة احلاسبة اخلاصة ( ،)aanaوقد بيعت الواحدة بسعر  496511ين ياباني،
وقد بيع منها أكثر من  41ماليني آلة .
 : 4251طرح الكاسيوترون ( ،)nosaapranساعة تقد م خدمات أكثر من معرفة الوقت فقط ،مثل
التاريخ ومعرفة األشهر والسنوات .
 : 4251كاسيو تطرح يف األسواق الكاسيوتون ،وهي آلة لوحة مفاتيح مساعدة .
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 : 4251أول ساعة جي شك ( ،)OsaPS -Gقد مت طرح الـ (. )n8111 -WD
 : 4258كاسيو تطلق وبقوة أول  sCnpsrsasrrاحرتايف ،واسم املنتج هو الـ .414 -nC
 : 4228مت طرح احلز م الضوئية (ساعات مزودة خباصية الضوء) ،الـ فوكس فاير  /إليومينايرت ،مت
إعالن أن الساعات من نوع ( )c8.11 -WDهي أول ساعات جي شُك مزوّدة بلوحة EnW cE
كاملة .
 : 4228مت إطالق الـ  ،41 -rQوهي أول آلة تصوير رقمية يف العامل مع عرض .sFs
 : 9119مت إطالق الـ  ،4O -cEوهي أول آلة تصوير إكزياليم ( )ciaiaaرقمية .
 : 9115الـ  ،J4111O -SnDلُقَّب مبحيطات املانتا ( ،)aonpoمت طرحه ولقبة الساعة بهذا
اللقب كونها أحنف ساعة عقاربية (عقارب) تتحرك عقاربها عن طريق الطاقة الشمسيّة .

آلة حاسبة طراز ) (FR-2650RCمع طابعة
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ساعة كاسيو طراز ()EQB-900DB-2A

نظا م نقاط البيع ( )TE-3000S/TE-4000Fمن شركة (كاسيو)
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بيانو طراز ( )LK-S250من شركة (كاسيو)

معلومات اساسية عن الشركة
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
الصناعة  :اهلندسة اإللكرتونية
تأسست  :يف (أبريل )421.
املؤسس  :تاداو كاشيو
املقر  :شيبويا  ،طوكيو  ،اليابان
رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي  :كازو كاشيو
الرئيس ومدير العمليات  :كازوهورو كاشيو
املنتجات
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آالت حاسبة  -آالت تسجيل النقد  -أالت تصوير رقمية ،من فئة إكزياليم - .حاسبات حممولة والـ
احلواسيب الدفرتية الثانوية ( - )Sub-notebookقواميس إلكرتونية  -طابعات احلواسيب -
ساعات عقاربيّة ورقميّة  -دفاتر اليوميات الرقمية  -املساعدات الرقمية الشخصية  -اآلالت
املوسيقية اإللكرتونية  -طابعات امللصقات .
البورصة  :بورصة طوكيو ().289
اإليرادات  95165 :مليار ين ()9191
دخل التشغيل  98611 :مليار ين ()9191
صايف الدخل  45682 :مليار ين ()9191
إمجالي األصول  11164 :مليار ين ()9191
جمموع االسهم  91968 :مليار ين ()9191
عدد املوظفني  446421 :موظف ()9191
موقع الشركة االلكرتوني www.world.casio.com :
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أكاي الكرتيك Akai Electric

شركة أكاي الكرتيك  : cirPpraP YSoa Co. Epi.هي ماركة إلكرتونيات إستهالكية،
أنشأها سابور أكاي  .وقد تأسست يف عا م  4292قي طوكيو (اليابان) .
كلمة (أكاي) تعين اللون االمحر باليابانية ،ولذلك شعار الشركة باالمحر . .واليو م ماركة (أكاي)
مملوكة لشركة ( )Akai Sales Pte Ltdومقرها يف سنغافورة.
وألكثر من مثانية عقود  ،أثبتت  AKAIأنها واحدة من املصادر الرئيسية للرؤية واالبتكار
لإللكرتونيات االستهالكية.
لقد اخنرطت  AKAIيف تقديم منتجات ترفيه منزلية عالية اجلودة  .وهي متخصصة يف اجهزة الصوت
واليو م هي تنتج خمتلف املنتجات االلكرتونية مثل  ، LED TVالغساالت  ،مكيفات اهلواء و اهلواتف
الذكية  ،بالتعاون مع شركات إلكرتونيات أخرى .
ان ميوزيك براندز يف الواليات املتحدة استحوذت على عالمة  Akaiالتجارية.
بدأت العالمة التجارية  ، Akai Professionalوتقو م بتوزيع منتجات إلكرتونية صوتية عالية
اجلودة.

تاريخ الشركة
أسسها  Akai Masukichi Akaiوابنه ( Saburo Akaiالذي تويف عا م  ( 4251باسم
 ،Akai Co.يف عا م . 4292
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أصبحت أعمال الشركة مضطربة يف النهاية وتركت صناعة الصوت يف عا م  .4224يف ذروتها يف
أواخر التسعينيات  ،وظفت ) 411111 (Akai Holdingsعامل وكانت مبيعاتها السنوية (869
مليار دوالر أمريكي) .تقدمت الشركة بطلب إفالس يف نوفمرب عا م  9111فقد كانت الشركة
مدينة ب  464مليار دوالر أمريكي .
اتضح أن ملكية  Akai Holdingsقد انتقلت بطريقة ما يف  4222إىل ، Grande Holdings
وهي شركة أسسها رئيس جملس إدارة (أكاي) (جيمس تينغ)  .ادعى املصفون أن (تينغ) قد سرق
أكثر من  511مليون دوالر أمريكي من الشركة مبساعدة احملاسبني إرنست ويونغ الذين تالعبوا
بوثائق التدقيق اليت تعود إىل عا م .4221
مت سجن (تينغ) بتهمة احملاسبة الزائفة يف عا م  ، 9118و إرنست ويونغ دفعت  911مليون دوالر لتسوية
قضية اإلهمال خارج احملكمة يف سبتمرب . 9112
يف دعوى قضائية منفصلة  ،دفع (كريستوفر هو)  ،شريك إرنست ويونغ السابق " ،دفعة كبورة"
لدائين (أكاي) بصفته رئيس جملس إدارة شركة Grande Holdings .

التاريخ
املنتجات التارخيية
تضمنت منتجات (أكاي) مسجالت شريط صوتي من بكرة إىل بكرة (مثل سلسلة  ، )GXوموالفات
(املستوى األعلى  ، ATوسلسلة  TRو  TTذات املستوى األعلى )  ،وأسطح كاسيت الصوت (املستوى
األعلى  GXو  ، TFLومتوسط املستوى  ، TCوسلسلة  HXو  ،) CSمكربات الصوت (AM
وسلسلة  ،)TAامليكروفونات  ،استقبال  ،األقراص الدوارة  ،مسجالت الفيديو و مكربات الصوت .
مت بيع العديد من منتجات (أكاي) حتت اسم  Robertsيف الواليات املتحدة  ،باإلضافة إىل  A&Dيف
اليابان (من  4255بعد شراكة مع  ) Mitsubishi Electricو  Tensaiو Transonic
 Stratoيف أوروبا الغربية.
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قامت (أكاي) بتصنيع وتوقيع معظم منتجات  hi-fiاملستوردة بعالمة  Tensaiالتجارية (مسيت على
اسم املوزع السويسري للصوت واإللكرتونيات . )Tensai International
كانت  Tensai Internationalهي املوزع احلصري لشركة  Akaiلألسواق السويسرية وأوروبا
الغربية حتى عا م .4255
حدّدت شركة (أكاي) خط إنتاجها من منتجات  hi-fiللمستهلكني يف الواليات املتحدة وأوروبا يف
نهاية القرن العشرين .

مقدمة من العرض على الشاشة
أنتج (أكاي) مسجالت الفيديو االستهالكية ( )VCRخالل الثمانينيات .كان  Akai VS-2أول
 VCRمع عرض على الشاشة  ،أطلق عليه يف األصل نظا م املراقبة التفاعلية .من خالل عرض املعلومات
مباشرة على شاشة التلفزيون  ،ألغى هذا االبتكار احلاجة إىل أن يكون املستخد م قريبًا من جهاز
 VCRلربجمة التسجيل أو قراءة عداد الشريط أو أداء ميزات مشرتكة أخرى .يف غضون بضع سنوات
 ،اعتمدت مجيع الشركات املصنعة املنافسة تقنية العرض على الشاشة يف منتجاتها اخلاصة .

Akai Professional
يف عا م  ، 4251مت تشكيل قسم جديد للشركة للرتكيز على تصنيع وبيع األدوات اإللكرتونية ،
وكان يسمى . Akai Professional
كان أول منتج مت إصداره من قبل الشركة الفرعية اجلديدة هو  ، MG1212وهو مسجل  49قناة و
 49مسارًا .استخد م هذا اجلهاز املبتكر خرطوشة  VHSخاصة ( ، )a MK-20وكان جيدًا ملدة
 41دقائق من تسجيل  49مسارًا مستمرًا ( 42سم يف الثانية) أو  91دقيقة بنصف السرعة ( 268سم
يف الثانية).
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أجهزة توليف تناظرية من سلسلة AX
تضمنت املنتجات املبكرة األخرى جهاز املزج التناظري  Akai AX80ذي  5أصوات يف عا م ، 4251
وتاله جهاز املزج التناظري  .الصوت  AX60و  AX73حوالي عا م .425.
استعار  AX-60العديد من األفكار من سلسلة  ، Roland Junoلكنه استخد م مذبذبات تناظرية
يتم التحكم فيها باجلهد ( )VCOكمصدر صوتي بدالً من مذبذبات  Rolandالتناظرية اليت يتم
التحكم فيها رقميًا ( )DCOاألكثر شيوعًا  ،كما مسح باستخدا م مؤدٍ "لتقسيم" لوحة املفاتيح
(باستخدا م نغمات خمتلفة لنطاقات خمتلفة من املفاتيح) .كان لدى  AX-60أيضًا القدرة على التفاعل
مع أجهزة أخذ عينات  Akaiاملبكرة من خالل كابل تسلسلي  ،باستخدا م عينات  49بت كمذبذب
إضايف.

أجهزة أخذ العينات الرقمية (سلسلة )Z ،X ،S
كان جهاز أخذ العينات الرقمي  S612 12بت يف عا م  4258هو األول يف سلسلة من أجهزة أخذ
العينات ميسورة التكلفة (نسبيًا) بالفعل بتنسيق  42بوصة على حامل االستوديو ولكن باللون األسود .
كانت حتتوي على عينة واحدة فقط يف كل مرة  ،واليت مت حتميلها يف الذاكرة عرب حمرك أقراص
منفصل باستخدا م أقراص  Quick Disk 2.8بوصة املرنة  .كان احلد األقصى لوقت العينة بأعلى
معدل جودة ألخذ العينات ( 19كيلو هرتز) ثانية واحدة .
بدأ تقديم جمموعة "احرتافية" من أجهزة أخذ العينات الرقمية مع  49بت  S900يف عا م ، 425.
تبعها جهاز أخذ العينات من لوحة املفاتيح  X7000يف عا م  ، 425.وإصدار  S700املثبت على الرف
يف عا م .4255
على عكس عينة واحدة  ، S612ومع ذلك  ،فقد مسحوا باستخدا م ست عينات نشطة يف وقت واحد
 ،وكان لديهم حمرك أقراص مدمج وميكن متديده بستة خمرجات فردية عرب كابل وذاكرة فالش
ممتدة أضافت ست عينات أخرى إىل الذاكرة من أجل تشغيل متعدد العينات .كانت سلسلة أجهزة أخذ
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العينات  S700 / X7000ذات لون رمادي فاتح  ،واليت مل تتغور خالل النطاق "االحرتايف" الكامل
ألخذ عينات .Akai
تبعت سلسلة  Akai S1000ذات  4.بت يف عا م  ، 4255مضيفة خيار قراءة األقراص املضغوطة
والكتابة على األقراص الثابتة عرب . SCSI
وحلت سلسلة  S3000حمل هذا النطاق يف عا م  ، 4221مع حمرك أقراص مضغوطة مدمج اختياري
 ،يليه  S5000و  .S6000كانت اإلصدارات اإلضافية اجلديرة باملالحظة هي أجهزة أخذ العينات
 Z4و  Z8 24بت  2.كيلو هرتز.

مناذج العينات

S612 - 1985
 - X7000جهاز أخذ العينات بلوحة املفاتيح 425. -
S700 - 1987
S900 - 1986
 - X3700جهاز أخذ العينات من لوحة املفاتيح 425. -
S950-1988
S1000 - 1988
 -S1000KBجهاز أخذ العينات بلوحة املفاتيح 4255 -
 - S1000PBجهاز التشغيل فقط
S1100 - 1992
S01 - 1993
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S2000 - 1995
S2800 - 1992
 - S20جهاز على شكل آلة طبل 4225 -
S3000 - 1993
S3000XL
 - CD3000XLيتضمن حمرك أقراص مضغوطة 4225 -
S3200 - 1996
S5000 - 1998
S6000 - 1999
Z4 - 2002
Z8 - 2002
MPC
أنتجت أيضا اغرى عدة  MIDIالرقمية التعاقب و ختليق الرقمية مثل  MPCجمموعة ،وهو خط من
آالت متكاملة طبل ،التعاقب  ،MIDIأخذ العينات وتسجيل املباشر اىل قرص.

ملكية جديدة لـ Akai Professional
يف ديسمرب  ، 4222قبل عا م واحد من تطبيق قانون إعادة التأهيل املدني على Akai Electric
 ، .Company Ltdالعالمة التجارية لقسم اآلالت املوسيقية  ،مت االستحواذ على Akai
 Professionalمن قبل شركة من الواليات املتحدة .أطلق على الشركة اجلديدة اسم " Akai
) Professional Musical Instrument Corporation". ( AKAI professional MI
تأسست يف نفس العا م  ،لكنها أفلست يف عا م .9118
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يف عا م  ، 9111بعد صفقة توزيع أمريكية  ،مت االستحواذ على قسم Akai Professional
 Musical Instrumentبواسطة  ، Jack O'Donnellمالك  Numark Industriesو
 . Alesisيف عا م  ، 9149مت تأسيس  inMusic Brandsكشركة أ م لشركات O'Donnell
 ،مبا يف ذلك .Akai Professional
منتج  Akai Professionalالذي يتم البحث عنه إىل حد ما يف األوقات احلالية هو منوذج
ميكروفون  .DM13مت تصنيع هذه الوحدة الصغورة أحادية االجتاه يف األصل ملسجالت األشرطة ،
باإلضافة إىل معدات الراديو  . CBاليو م  ،ميكن العثور عليها يف ترسانة العديد من العيب هارمونيكا
البلوز بسبب مكاسبها العالية وخصائص مقاومة عالية.

اورغ من انتاج شركة (اوكاي)

جهاز توزيع موسيقي من شركة (اوكاي)
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معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :عا م  4292يف طوكيو (اليابان)
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي  :سنغافورة
الصناعة  :إلكرتونيات
املنتجات  :جهاز منزلي
الشركة األ م  1999) Grande Holdings :إىل الوقت احلاضر) وختتص باالحهزة املوسيقية
فقط
موقع الشركة االلكرتوني www.akai.com :
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سوني موبايل Sony Mobile

شركة سوني لإلتصاالت املتنقلة  . Sony Mobile Communications Incسابقا سوني
إريكسون  :تأسست يف  9114من خالل احتاد شركتني عن طريق قسم اهلواتف احملمولة يف
شركة سوني وذات القسم من شركة االتصاالت السويدية إريكسون وذلك لكي تتخصص يف جمال
إنتاج اهلواتف النقالة .
كال الشركتني توقفتا عن إنتاج اهلواتف اخلاصة بها وذلك إلعطاء زخم أكرب للشركة اجلديدة،
السبب الرئيسي هلذا الدمج هو جلمع خربات شركة سوني يف جمال اإللكرتونيات االستهالكية مع
التفوق التقين لشركة  Ericssonيف جمال االتصاالت .
ومع مرور الزمن قامت شركة سوني بتطوير منتجاتها يف عامل اهلواتف احملمولة  .حيث بدأت يف تصنيع
هاتف سوني إكسبوريا ،والذي يعد من أهم منتجات شركة سوني املشهورة عامليًا ،ويعمل هاتف سوني
إكسبوريا على نظا م أندرويد اليت تنظمه شركة جوجل األمريكية ،حيث ساهمت شركة سوني عن
طريق العالمة التجارية إكسبوريا يف بيع  15مليون هاتف حممول حول العامل ،وميتاز جهاز سوني
إكسبوريا جبودته وكفاءته وسرعته الفائقه .
تقع اإلدارة العاملية للشركة يف لندن ،هامرمسيث ،ومتتلك أيضاً فرقاً للبحث والتطوير يف كال من
السويد ،اليابان ،الصني ،كندا ،هولندا ،الواليات املتحدة األمريكية ،اهلند واململكة املتحدة .
متتلك سوني إريكسون قوة عاملة قوامها  8000شخص على املستوى العاملي ،الرئيس احلالي هو
مايلز فلنت أما نائب الرئيس التنفيذي فهو أندريس رونيفاد.
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املقر الرئيسي جملموعة سوني يف طوكيو  .اليابان

التاريخ
األصول
كانت شركة إريكسون السويدية تصنع اهلواتف احملمولة منذ الثمانينيات  ،وكان أول جهاز حممول
هلا هو  Hotline Pocketالذي مت تقدميه يف عا م  ]41[ .4255يف الواليات املتحدة  ،دخلت
إريكسون يف شراكة مع شركة جنرال إلكرتيك يف أوائل التسعينيات باسم شركة إريكسون
لالتصاالت املتنقلة ( ، )ECSيف املقا م األول لتأسيس وجود أمريكي والتعرف على العالمة التجارية.
تركت شركة جنرال إلكرتيك املشروع املشرتك يف النهاية .
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قررت شركة إريكسون احلصول على رقائق هلواتفها من مصدر واحد — منشأة فيليبس يف نيو
مكسيكو  .يف  45مارس  ]41[ ، 9111أدى حريق يف مصنع فيليبس إىل تلوث املنشأة املعقمة .
أكدت  Philipsلشركة  Ericssonو ( Nokiaعميلهما الرئيسي اآلخر) أن اإلنتاج سيتأخر ملدة ال
تزيد عن أسبوع .عندما أصبح من الواضح أن اإلنتاج سيتعرض للخطر فعليًا لعدة أشهر  ،واجهت شركة
إريكسون نقصًا خطورًا .
بدأت نوكيا بالفعل يف احلصول على أجزاء من مصادر بديلة  ،لكن وضع إريكسون كان أسوأ
بكثور حيث توقف إنتاج النماذج احلالية وإطالق مناذج جديدة .
كانت شركة إريكسون  ،اليت كانت يف سوق اهلواتف احملمولة منذ عقود  ،وثالث أكرب شركة
لتصنيع اهلواتف احملمولة يف العامل يف ذلك الوقت بعد نوكيا وموتوروال  ،تكافح مع خسائر فادحة
وتناقص حصتها يف السوق .
باإلضافة إىل عد م قدرتها على إنتاج هواتف أرخص أو متكنت اهلواتف املصممة بشكل عصري مثل
نوكيا من القيا م بذلك .
بدأت التكهنات حول احتمال بيع إريكسون لقسم اهلاتف احملمول التابع هلا  ،لكن رئيس الشركة ،
كورت هيلسرتو م  ،قال إنه ليس لديها خطط للقيا م بذلك .قال هيلسرتو م " ،اهلواتف احملمولة هي حقًا
عمل أساسي لشركة إريكسون .لن نكون ناجحني (يف الشبكات) إذا مل يكن لدينا هواتف".
كانت سوني العباً هامشيًا يف سوق اهلواتف احملمولة العاملية حبصة تقل عن  4يف املائة يف عا م . 9111
وحبلول أغسطس  ، 9114كانت الشركتان قد انتهت من شروط االندماج املعلنة يف أبريل .
ساهمت إريكسون بأغلبية أسهم شركة إريكسون لالتصاالت املتنقلة  ،باستثناء جزء صغور مت فصله
على أنه منصات إريكسون لألجهزة احملمولة .
ساهمت شركة  Sonyيف قسم اهلاتف بالكامل  .وقد كان من املقرر أن يكون لدى الشركة قوة
عاملة أولية من  1811موظف .
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 9114إىل 9141
كانت اسرتاتيجية  Sony Ericssonهي إطالق مناذج جديدة قادرة على التصوير الرقمي باإلضافة
إىل إمكانيات الوسائط املتعددة األخرى مثل تنزيل مقاطع الفيديو وعرضها وقدرات إدارة املعلومات
الشخصية .
هلذه الغاية ،صدر العديد من املوديالت اجلديدة اليت بنيت يف كامورا رقمية وشاشة ملونة واليت كانت
املستجدات يف ذلك الوقت  -وتتضمن األمثلة على سوني اريكسون  ، T610و P800 UIQ
اهلواتف الذكية ،وفيما بعد  K700اهلاتف .
استمر املشروع املشرتك يف تكبد خسائر أكرب على الرغم من ازدهار املبيعات  -إال أنه حقق مثارها
حيث حققت  Sony Ericssonرحبها األول يف عا م ]42[ 9111ويف السنوات التالية زادت مبيعات
اهلواتف بشكل مطرد .مت اعتبار املشروع املشرتك ناجحًا .
يف عا م  ، 9118قدمت  Sony Ericssonهاتف  K750iبكامورا  9ميجا بكسل  ،باإلضافة إىل
رفيقها األساسي  ، W800i ،أول هواتف  Walkmanقادرة على تشغيل املوسيقى ملدة  11ساعة .يف
وقت الحق يف أكتوبر  ، 9118قدمت  Sony Ericssonأول هاتف حممول يعتمد على ،UIQ 3
. P990
يف عا م  9118أيضًا  ،وافقت  Sony Ericssonعلى أن تصبح الراعي العاملي جلولة  WTAيف
صفقة قيمتها  55مليون دوالر أمريكي على مدى  .سنوات .
متت إعادة تسمية حلبة التنس للمحرتفني للسيدات لتصبح جولة سوني إريكسون . WTA
يف وقت الحق فقط أكثر من شهر يف  5حزيران ،أعلنت رعايتها ل جزر اهلند الغربية املضرب كريس
غايل و رامناريش سروان .
يف عا م  ، 9115مت اإلعالن عن أول هاتف مزود بكامورا بدقة  8ميجابكسل Sony Ericsson ،
 ، K850iتبعه يف عا م  9115هاتف  ، C905أول هاتف بكامورا بدقة  564ميجابكسل يف العامل .
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يف املؤمتر العاملي للجوال  ، 9112كشفت شركة  Sony Ericssonالنقاب عن أول هاتف مزود
بكامورا بدقة  49ميجابكسل  ،امسه . Satio
يف  9يناير  ، 9112أعلنت شركة  Sony Ericssonيف ستوكهومل أنها ستحصل على بعض
هواتفها احملمولة املصنوعة يف اهلند  ،وأن شركائها اخلارجيني  Flextronics ،و  Foxconnسوف
تصنع عشرة ماليني هاتف حممول سنويًا حبلول عا م .9112
أعلن الرئيس التنفيذي مايلز فلينت يف يف مؤمتر صحفي عقده مع وزير االتصاالت اهلندي داياندي ماران
يف تشيناي قال إن اهلند كانت واحدة من أسرع األسواق منوًا يف العامل وسوقًا ذا أولوية لشركة Sony
 Ericssonمع  418مليون مستخد م للهواتف احملمولة بنظا م .GSM
اخنفضت شحنات هواتف  Sony Ericssonمن  1165مليون يف الربع الرابع من عا م  4222إىل
 564مليون فقط يف الربع األول من عا م  ]9.[ .9111تكبدت الشركة خسائر صافية يف ستة من 48
ربعًا وشهدت تقلص احتياطياتها النقدية من  969مليار يورو إىل  822مليون يورو  ،بعد أخذ دعم نقدي
بقيمة  158مليون يورو من أصحابها املشرتكني .
يف البداية من قبل اي فون أبل ،ومن ثم من قبل جوجل الصورة الروبوت  ،أثرت على موقف سوني
إريكسون يف السوق .كما عانت الشركة أيضًا بعد إطالق هاتف  iPhoneمن  Appleيف الربع
الثالث من عا م . 9115
تفوقت شركة  Sony Ericssonعلى منافستها الكورية اجلنوبية  LG Electronicsيف الربع
األول من عا م  .9115واخنفضت أرباح شركة  Sony Ericssonبشكل ملحوظ بنسبة ٪11
لتصل إىل  411مليون يورو (حوالي  451مليون دوالر أمريكي)  ،واخنفضت املبيعات بنسبة ٪5
واخنفضت حصتها يف السوق من  ٪261إىل  ، ٪ ٪562على الرغم من الظروف املواتية اليت كان من
املتوقع أن ينمو فيها سوق اهلواتف بنسبة  ٪ 41يف عا م . 9115
أعلنت  Sony Ericssonعن حتذير آخر بشأن األرباح يف يونيو  9115وشهدت انهيار صايف الربح
بنسبة  ٪25يف الربع الثاني من عا م  ، 9115معلنة أنها ستلغي  9111وظيفة  ،مما أدى إىل خماوف
واسعة من أن شركة  Sony Ericssonكانت على وشك االحندار إىل جانب منافستها املتعثرة ،
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 Motorolaيف الربع الثالث  ،كانت األرباح على نفس املستوى كثورًا  ،ومع ذلك شهد شهري نوفمرب
وديسمرب زيادة يف األرباح جنبًا إىل جنب مع الطرز اجلديدة اليت مت إطالقها مثل  C905كونها واحدة
من أفضل البائعني يف مجيع أحناء اململكة املتحدة.
يف يونيو  ، 9115كان لدى  Sony Ericssonحوالي  5911موظف  ،ثم أطلقت برناجمًا خلفض
التكاليف وحبلول نهاية عا م  9112كانت قد خفضت قوتها العاملة العاملية بنحو  8111شخص .
كما أغلقت مراكز البحث والتطوير يف تشادويك هاوس  ،بورشوود ( وارينجتون ) يف اململكة املتحدة
؛ ميامي  ،سياتل  ،سان دييغو و ( RTPرالي  ،نورث كاروالينا) يف الواليات املتحدة ؛ وحدة تشيناي
( تاميل نادو ) يف اهلند Hässleholm .و  Kistaيف السويد والعمليات يف هولندا.
كما مت إغالق مراكز  UIQيف لندن وبودابست  ،وكانت  UIQمشروعًا مشرتكًا مع Motorola
الذي بدأ حياته يف التسعينيات .

 0255إىل 0202
يف  95أكتوبر  ، 9144أعلنت شركة  Sonyأنها ستستحوذ على حصة  Ericssonيف Sony
 Ericssonمقابل  4618مليار يورو ( 4615مليار دوالر)  ،مما جيعل شركة اهلواتف احملمولة شركة
فرعية مملوكة بالكامل لشركة .Sony
كان من املتوقع أن تتم الصفقة يف يناير  . 9149ويف كلمتهما الرئيسية يف معرض اإللكرتونيات
االستهالكية لعا م  ، 9149أعلن  Kaz Hiraiمن  Sonyأن  Sony Ericssonستعرف ببساطة
باسم  Sony Mobile Communicationsيف انتظار اكتمال الصفقة  .يف  9.يناير ، 9149
وافق االحتاد األوروبي على االستحواذ .
يف  4.فرباير  ، 9149أعلنت شركة  Sonyأنها أكملت عملية االستحواذ الكاملة على Sony
Ericsson.
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يف  5يناير  ،9141أعلنت سوني موبايل ستنقل مقرها من لوند  ،السويد إىل طوكيو  ،اليابان من أجل
االندماج الكامل مع الشركة األ م .
كان أول هاتف حممول من سوني فقط هو  Sony Xperia Sيف معرض اإللكرتونيات
االستهالكية لعا م . 9149
قررت شركة  Sony Mobile Communicationsالتخلص التدرجيي من مجيع اهلواتف املميزة
(غور الذكية) حبلول سبتمرب  9149والرتكيز بشكل كامل على قطاع اهلواتف الذكية .
كانت  Sony Mobileرابع أكرب شركة لتصنيع اهلواتف الذكية من حيث حصتها يف السوق يف
الربع األخور من عا م  9149حيث مت شحن  265مليون وحدة .
يف  9يوليو  ، 9149أعلنت شركة  Sonyأنها ستشرتي  ، Gaikaiوهي خدمة سحابية لدعم توسعها
يف جمال األلعاب السحابية .
والحقا دفعت شركة  Sonyمبلغ  151مليون دوالر للحصول على  . Gaikaiومت استبدال شعار
 ، Sony Ericsson Liquid Energyالذي كان الشعار املميز املستخد م يف منتجات Sony
 Mobileحتى سلسلة هواتف  ، 9149برمز جديد مصمم ليكون مبثابة السمة املميزة اجلديدة
للتعرف بسهولة على هاتف  Sonyوهذا الظهور ألول مرة مع سلسلة هواتف  Xperiaاحملمولة لعا م
.9141
كانت اهلواتف املاضية مليزة شعار السائل الطاقة و سوني اريكسون  Tو سوني اريكسون ، TX
واهلواتف األوىل دون يضم كانت ل سوني اريكسون  Jو سوني اريكسون  . Vمت كشف النقاب عن
كالهما يف. IFA 2012
يف معرض اإللكرتونيات االستهالكية لعا م  ، 9141مت اإلعالن عن  Sony Xperia Zو Sony
 ][48] [49 ،Xperia ZLتليها  ، Sony Xperia Z1اليت مت الكشف عنها خالل مؤمتر
صحفي يف  Sony Xperia Z2 ،IFA 2013خالل  Mobile 9141املؤمتر العاملي يف برشلونة ،
إسبانيا  ،وهاتف  Sony Xperia Z3يف .IFA 2014
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يف  11أكتوبر  ، 9141أعلنت شركة  Sonyأن نائب الرئيس األول إلدارة التخطيط والتمويل
وإنشاء األعمال اجلديدة  ،هوروكي توتوكي  ،سيحل حمل كونيماسا سوزوكي كرئيس ومدير
تنفيذي لشركة  Sony Mobile Communicationsاعتبارًا من  4.نوفمرب  .9141أصبح
سوزوكي فيما بعد املدير التنفيذي للمجموعة لشركة  Sony Corporationبعد مغادرته شركة
Sony Mobile Communications.
يف الربع األخور من عا م  ، 9148حققت شركة  Sony Mobileأعلى ربح لكل هاتف ومتوسط
سعر بيع جلميع مصنعي أجهزة  Androidالرئيسية .
ومع ذلك  ،من حيث احلصة السوقية  ،تراجعت شركة  Sony Mobileمن أفضل  41بائعي هواتف
ذكية على مستوى العامل ألول مرة يف الربع األول من العا م .
كانت  Sony Mobileهي الشركة املصنعة للهواتف الذكية الرئيسية الوحيدة اليت قدمت الدعم
لتطوير جمتمعات أنظمة تشغيل اهلواتف احملمولة األصغر اليت تركز على القراصنة خالل هذا الوقت .
يف عا م  9141صدر سوني جترييب فايرفوكس  OS ROMلسوني اريكسون  Eاجلهاز .
يف عا م  ، 9145أدخلت شركة  Sony Sailfish OSيف برنامج األجهزة املفتوحة .ونتيجة لذلك ،
مت نقل برنامج  Sailfishرمسيًا إىل العديد من أجهزة . Xperia
اعتبارًا من الربع الثاني من عا م  ، 9145كانت حصة سوق اهلواتف الذكية لشركة Sony
 Mobileيف اليابان  ، ٪4968خلف  Appleو . Sharp
يف  9.مارس  ، 9191أعلنت شركة  Sonyأنها ستؤسس شركة قابضة وسيطة " Sony
"Electronics Corporation
اعتبارًا من  4أبريل  .9191سوف تدمج  Sony Electronics Corporationالشركات الثالث
اليت تضم قطاع منتجات وحلول اإللكرتونيات (" )"EP&Sمنتجات التصوير واحللول  ،والرتفيه املنزلي
والصوت  ،واالتصاالت املتنقلة (" )"MCواملبيعات العاملية والتسويق والتصنيع واللوجستيات واملشرتيات
واملنصات اهلندسية.
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العمل يف عا م  ، 9112أعلنت شركة  Sony Ericssonأنها بصدد نقل مقرها الرئيسي يف
أمريكا الشمالية من  Research Triangle Parkيف نورث كارولينا إىل أتالنتا .
كان نقل املقر جزءًا من خطة لتقليل القوى العاملة ،واعتبارًا من ذلك العا م  ،كان لدى Sony
 198 Ericssonموظفًا يف  Research Triangle Park؛ مت ختفيض املوظفني باملئات بسبب
تسريح العمال  .قال املتحدث باسم شركة  Sony Ericssonستايسي دوسرت أن القرب من رحالت
مطار هارتسفيلد جاكسون أتالنتا الدولي إىل أمريكا الالتينية وعمليات  AT&T Mobilityأثرت
على قرار نقل املقر الرئيسي للواليات املتحدة األمريكية.
ستقو م  Sony Ericssonبإغالق موقع  Research Triangleيف  91أغسطس  ، 9149أعلنت
شركة سوني عن ختفيضات كبورة يف قوتها العاملة يف لوند  ،السويد  .ويف سبتمرب  ، 9141أعلنت
شركة  Sonyعن حتصيل  461مليار يورو كرسو م اخنفاض قيمة على قسم Sony Mobile
وإلغاء  ٪48أخرى من الوظائف  -مبا يعادل حوالي  4111موظف  -يف . Sony Mobile

املنتجات
اهلواتف الذكية من Sony Ericsson
كانت ( Sony Ericssonيف األصل  )Ericssonجزءًا من احتاد  .Symbian Ltdودعمت
واجهة اللمس القائمة على قلم  UIQلنظا م التشغيل . Symbian OS
وكان أول هاتف ذكي من سوني اريكسون  UIQلل سوني إريكسون  P800يف عا م  .9119انضم
سوني إريكسون و مؤسسة سيمبيان يف عا م  9115وسرعان ما  UIQتقنية أفلست  -وسوني
إريكسون صدر يف عا م  9112تعمل على سيمبيان ^  ،4اليت من شأنها أن جنحت بواسطة Sony
 Ericsson Vivazيف عا م .9141
بالنسبة للسوق اليابانية  ،أنتجت  Sony Ericssonأيضًا أجهزة  - Linuxوهواتف MOAP
املستندة إىل  Symbianلـ ، NTT DoCoMoباإلضافة إىل نظا م تشغيل  REXلـ . au / KDDI
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أطلقت  Sony Ericssonأول جهاز يعمل بنظا م  Windows Mobileيف عا م  ، 9115وهو
 ، Xperia X1يف املؤمتر العاملي للجوال لعا م  9115يف برشلونة  ،والذي محل نظا م تشغيل
 Windows Mobileمع واجهة لوحة  Sony Ericssonومت تصنيعه بواسطة  HTC .قاموا
بتطوير جهازين إضافيني من أجهزة Windows Mobile: Sony Ericsson Xperia X2
و  Sony Ericsson Aspenيف عا م .9141
حبلول هذا الوقت  ،حولت  Sony Ericssonكل تركيزها على نظا م التشغيل  Androidمن
 Googleأكد الرئيس التنفيذي للشركة هاتف Sony Ericsson Windows Phoneجهاز
لعا م . 9144
يوجد منوذج أولي ومت تسريبه على اإلنرتنت يف عا م  ، 9144ولكن مل يتم إطالق أي جهاز يعمل بنظا م
. Windows Phone
كان هناك أيضًا جمموعة من اهلواتف الذكية ذات العالمات التجارية  BRAVIAواليت مت طرحها
للسوق اليابانية بني عامي  9115و . 9141
منذ عا م  ، 9149أصبحت مجيع منتجات  Sony Mobileيف نطاق  Xperiaوتعمل بنظا م التشغيل
 - Androidكان طراز  Xperia X10الذي مت إطالقه يف عا م  9141هو أول من استخد م هذا
النظا م .
يف عا م  ، 9144محلت  Sony Ericssonجمموعة من اهلواتف الذكية متوسطة وعالية اجلودة اليت
تعمل بنظا م  Androidواليت تستخد م مجيعها نفس  ، SoCمع التمييز فقط يف عامل الشكل وحجم
الشاشة وقدرات الوسائط املتعددة .على الرغم من أن يف عا م  9149اهلواتف قا م بالفعل العالمة التجارية
سوني عليها ،كانت ال تزال (يف الغالب) اليت وضعتها سوني اريكسون ،كما ميكن أن يرى من شعار
األخضر على اجلزء اخللفي من اهلواتف مثل اريكسون  Sو هاتف . Xperia T
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اهلواتف الذكية من شركة سوني
قدمت اجملموعة يف عا م  9141تصميمًا خمتلفًا متامًا للهواتف  ،شوهد ألول مرة على اهلاتف الذكي
 ، Xperia Zوأطلق عليه اسم "( "OmniBalanceوالذي متت ترمجته تقريبًا باسم "التوازن يف كل
مكان") بواسطة . Sony
يف عا م  9141صرحت سوني أنها تركز أكثر على سوق اهلواتف املتطورة وتقليل عدد املنتجات
املنخفضة واملتوسطة .
كان أول طراز مت إطالقه يف عا م  9148هو طراز  ، + Xperia Z3والذي يتميز بأجزاء داخلية
حمدثة يف جسم مشابه هلاتف . Xperia Z3
يف عا م  ، 914.قدمت سوني سلسلة  Xperia Xيف  MWC 2016لتحل حمل سلسلة  .Zكان آخر
جهاز مت إطالقه ضمن سلسلة  Xperia Xهاتف  ، Xperia XZ3وهو جهاز رائد مت إصداره يف
أواخر عا م  . 9145ويتميز بشاشة  ، OLEDوهو األول من نوعه هلواتف  Sonyالذكية  ،ثم مت
استبداله بسلسلة األرقا م اليت مت طرحها على  Xperia 1يف عا م . 9142

األجهزة القابلة لالرتداء
قامت شركة ( Sonyثم  )Sony Ericssonبتصنيع الساعات املزودة بتقنية  Bluetoothمنذ عا م
. 911.
يف عا م  9141مت إطالق ساعة  LiveViewالذكية  ،اليت تتميز بشاشة  OLEDملونة تتيح
للمستخد م عرض اإلخطارات والتحكم يف مشغل املوسيقى .خليفتها كانت Sony SmartWatch
يف عا م  ، 9149وقد مت إجراء تنقيحني جديدين منذ ذلك احلني .
يف عا م  ، 9141مت تقديم سوار تتبع اللياقة البدنية  ،يسمى  SmartBandيتم الوصول إىل بيانات
اجلهاز باستخدا م تطبيق  Androidيسمى  ، Lifelogوالذي يقد م إحصائيات حول أنشطتهم اليومية .
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يف عا م  ، 9148مت تقديم خليفة  ، SmartBandباسم  ، SmartBand 2والذي ميكنه تتبع
معدل ضربات قلب املستخد م وحركاته ونومه وحلظات اهلدوء أو اإلثارة .

معتمد من PlayStation
يف عا م  ، 9144أعلنت شركة  Sony Ericssonعن أول هاتف معتمد من  ، PlayStationوهو
 Xperia Playمما يعين أن لديها إمكانية الوصول إىل ألعاب  .PlayStation Mobileأصبحت
 Sony Ericsson Xperia Arcو  Xperia acroاليت مت إصدارها مسبقًا هي األجهزة التالية
املعتمدة من  PlayStationتليها  Sony Xperia Sو  Xperia ionوأجهزة  Sonyاللوحية
األخرى .

تطبيقات
تقد م  Sony Mobileجمموعة واسعة من التطبيقات  ،بدءًا من املوسيقى والفيديو إىل تطبيقات
الكامورا واأللعاب  .من أشهر تطبيقات  Sony Mobileما يلي :
 - Cinema Proتطبيق تسجيل فيديو متميز مت تطويره باالشرتاك مع مهندسي . CineAlta
 - Photo Proتطبيق للتصوير الفوتوغرايف مينحك عناصر حتكم يدوية تشبه ألفا .
مُحسّن األلعاب  -جيعل اللعب أكثر مالءمة مع الوظائف املختلفة .
 - Lifelogتطبيق تتبع النشاط واللياقة مصمم ألجهزة . Android
 - PlayStation Videoخدمة توزيع األفال م والربامج التلفزيونية عرب اإلنرتنت اليت قدمتها Sony
 Entertainment Networkألول مرة .
 PS3أو  - PS4 Remote Playيسمح اللعب عن بعد بتشغيل ألعاب  PS3أو  PS4على
اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية من . Xperia
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املنتجات السابقة
 - Xperia Loungeتطبيق موسيقى وأفال م وترفيه متنقل .
 - TrackIDخدمة التعرف على الصوت واملوسيقى املتنقلة .
جمموعة  - BRAVIAمت إطالقها عا م  9115يف اليابان .حتى اآلن  ،مت إنتاج مخسة هواتف حتمل
عالمة  BRAVIAالتجارية - FOMA SO903iTV -Sony Ericsson( :

FOMA

. )S005 - S004 - U1 - SO906i
و كمان  branded -دبليو سلسلة هواتف املوسيقى ،اليت بدأت يف عا م  .9118وسوني إريكسون
 -Wسلسلة هواتف املوسيقى كانت بارزة لكونها أول سلسلة اهلواتف النقالة املوسيقى مركزية.
كانت امليزة البارزة هي الزر " ، "Wوالذي يفتح عند الضغط عليه مركز الوسائط .
و سايرب شوت  branded -خط من اهلواتف ،اليت بدأت يف عا م  911.يف أحدث املوديالت من
اهلواتف سلسلة  .Kتركز هذه اجملموعة من اهلواتف على جودة الكامورا املضمنة مع اهلاتف .
تشتمل هواتف  Cyber-shotدائمًا على فالش  ،بعضها مزود بفالش زينون  ،وتتضمن أيضًا
كامورات ذات تركيز تلقائي .بدأت  Sony Ericssonمحلتها التسويقية العاملية هلاتف Cyber-
 shotبإطالق "ال تفوت فرصة" .يف فرباير  ، 9115مت توسيع السلسلة مع اإلعالن عن هواتف C702
و  C902و . C905
و  UIQاهلواتف الذكية جمموعة من اهلواتف النقالة ،وعرض مع سلسلة  Pيف عا م  9111مع إدخال
 .P800تتميز بشاشات اللمس ولوحات مفاتيح ( QWERTYيف معظم الطرز) واستخدا م منصة
واجهة  UIQلنظا م التشغيل  . Symbian OSمت توسيع النطاق الحقًا مع سلسلة  Mوسلسلة . G
جمموعة  - GreenHeartمت تقدميها ألول مرة يف عا م  9112مع Sony Ericsson J105i
 Naiteو .C901 GreenHeart
ركز على موضوع صديق للبيئة  ،فقد استخد م بشكل أساسي مواد صديقة للبيئة وتطبيقات بيئية
مميزة .
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وحدات املبيعات والنمو
يتغيرون

تقويم سنوي

مبيعات الوحدات (بالماليين)

-

22.9

2002

18.78%

27.2

2003

54.41%

42

2004

19.05%

50

2005

49.60%

74.8

2006

38.24%

103.4

2007

-6.58%

96.6

2008

-40.89%

57.1

2009

-24.52%

43.1

2010

-20.19%

34.4

2011

-0.29%

34.3

2012

11.95%

38.4

2013
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يتغيرون

تقويم سنوي

مبيعات الوحدات (بالماليين)

4.17%

40.0

2014

-26.5%

29.4

2015

-50.34%

14.6

2016

-7.53%

13.5

2017

-51.85%

6.5

2018

-51%

3.2

2019

محالت التسويق
"أنا أحب"
يف  9أكتوبر  ، 911.اعتمدت  Sony Ericssonهوية مؤسسية وإعالنية جديدة مستوحاة من I
 Love New Yorkحيث يتم وضع رمز  Sony Ericssonالدائري بدالً من القلب الذي يعين
"احلب".
ثم يتبع ذلك كلمات  ،يف البداية كلمات بسيطة مثل "املوسيقى" أو "التصوير الفوتوغرايف" وبعد ذلك
على سبيل املثال "هيب هوب بصوت عال" أو "مت التقاط احلياة" .مت تصميم العالمة التجارية من قبل
شركة  Wolff Olinsاالستشارية.
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استمرت احلملة حتى عا م  9112عندما مت استبداهلا بأيقونات  Sony Ericssonمتعددة األلوان
باستخدا م شعار Sony "make.believe".

وسائل التواصل االجتماعي
خالل عا م  ، 9141يف  44شهرًا  ،ارتفع عدد معجبني  Sony Ericssonعلى  Facebookمن
 111111إىل  1ماليني لتصبح العالمة التجارية األربعني األكرب على موقع التواصل االجتماعي .تهدف
الشركة إىل االستفادة من قاعدة املعجبني هذه وزيادة املشاركة من خالل حتديد مسات هؤالء املعجبني
ومطابقتهم مع حمتوى خمصص .
كما ستحلل أهم املعلقني على صفحة  Facebookوتضمن املشاركة من خالل حمتوى خاص ومنح
هؤالء املعجبني فرصة زيارة مكاتب . Sony Ericsson

رعاية الرياضة

من عا م  9115إىل عا م  ، 9141قامت  Sony Ericsson / Sony Mobileبرعاية بطولة
 Sony Ericssonاملفتوحة للتنس يف ميامي .
وفقًا لرئيس شراكات التسويق العاملية  ،ستيفان كروا " ،تتيح لنا رعايتنا الرياضية الرتويج هلواتفنا
بطريقة دقيقة وأصلية لقاعدة املعجبني لدينا .وعدنا للجماهور بإثراء جتربتهم أثناء املباراة ولكن أيضًا
قبلها وبعدها " .مت تغيور اسم  Sony Ericsson Openإىل  Sony Open Tennisيف عا م
. 9141
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قامت شركة  Sony Mobileبرعاية كأس العامل  FIFA 9141يف الربازيل [ ]419وكانت
شريكًا سابقًا يف دوري أبطال أوروبا UEFA

قائمة منتجات جزئية مصنعة حتت العالمة التجارية
التالي هي قائمة منتجات جزئية مصنعة حتت العالمة التجارية :سوني إريكسون .قد مت إطالق العديد
من املوديالت حتت أمساء متعددة ،اعتماداً على املكان الذي حتررت منه ،حالياً يوضع حرف يف نهاية
رقم املوديل داالً على املكان الذي يعود له املوديل 'i'( .للعاملية 'a' ،ألمريكا الشمالية ،و' 'cللصني .عادة
ما يكون هناك نسخة واحدة ألمريكا الشمالية وأوروبا ونسخة خمتلفة للسوق اآلسيوية ).لكن لبعض
املوديالت نسخ أخرى .مت أيضا حترير العديد من موديالت االسم التجاري" والك مان" حتت اسم آخر غور
والك مان .وختتلف هذه املوديالت عن موديل والك مان بقليل .

هواتف عاملية
هواتف الـ Candybar
سوني إريكسون ( D750iنسخة خاصة من  K750iإىل )T-Mobile
سوني إريكسون ( F500iنسخة خاصة من  K500iإىل )Vodafone
سوني إريكسون J100i/J100c/J100a
سوني إريكسون J110i/J110c/J110a
سوني إريكسون J120i/J120c
سوني إريكسون J200i/J200c
سوني إريكسون J210i/J210c
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سوني إريكسون J220i/J220c/J220a
سوني إريكسون J230i/J230c/J230a
سوني إريكسون J300i/J300c/J300a
سوني إريكسون K200i/K200c/K200a
سوني إريكسون K220i/K220c
سوني إريكسون K300i/K300c/K300a
سوني إريكسون K310i/K310c/K310a
سوني إريكسون K320i
سوني إريكسون K500i/K500c
سوني إريكسون K506c
سوني إريكسون K508i/K508c
سوني إريكسون K510i/K510c/K510a
سوني إريكسون K550i/K550c
سوني إريكسون ( K550imنسخة )i-mode
سوني إريكسون ( K600هاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون ( K608هاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون ( K610i/K610c/K618iهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون )K610im (i-mode
سوني إريكسون K700i/K700c
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سوني إريكسون K750i/K750c/K758c
سوني إريكسون K790i/K790c/K790a
سوني إريكسون ( K800i/K800cهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون ( K810i/K818cهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون T61d/T61ds/T61LX
سوني إريكسون T62u
سوني إريكسون T66
سوني إريكسون T68/T68i/T68ie
سوني إريكسون T100/T105
سوني إريكسون T200/T202
سوني إريكسون T206
سوني إريكسون T226/T226s
سوني إريكسون T230/T226m/T237/T238
سوني إريكسون T290i/T290c/T290a
سوني إريكسون T300
سوني إريكسون T310/T312/T316
سوني إريكسون T600
سوني إريكسون  - T606هاتف سوني إريكسون واحد من اثنان فقط للـ ( CDMAبعكس الـ
 )GSMيف أمريكا الشمالية.
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سوني إريكسون  - T608هاتف سوني إريكسون واحد من اثنان فقط للـ ( CDMAبعكس الـ
 )GSMيف أمريكا الشمالية.
سوني إريكسون T610/T616/T618
سوني إريكسون T610 NZ
سوني إريكسون T628/T630/T637
سوني إريكسون ( V600iهاتف جيل ثالث) (نسخة خاصة من  K600iإىل )Vodafone
سوني إريكسون ( V630iهاتف جيل ثالث) (خاص لـ )Vodafone
سوني إريكسون W200i/W200c/W200a
سوني إريكسون W610i/W610c
سوني إريكسون W660i
سوني إريكسون W700i/W700c
سوني إريكسون W800i/W800c
سوني إريكسون W810i/W810c
سوني إريكسون ( W880i/W888cهاتف جيل ثالث)
هواتف الـ Clamshell
هواتف الـ ( Clamshellأيضاً تسمى )flip phones
سوني إريكسون T39m/T39mc
سوني إريكسون ( V800/Vodafone 802SEهاتف جيل ثالث) (نسخة خاصة من  Z800iإىل
)Vodafone
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سوني إريكسون W300i/W300c
سوني إريكسون W710i/W710c
سوني إريكسون Z200/Z208
سوني إريكسون Z300i/Z300c/Z300a
سوني إريكسون Z310i/Z310a
سوني إريكسون Z500a
سوني إريكسون Z520i/Z520c/Z520a
سوني إريكسون Z525a
سوني إريكسون Z530i/Z530c
سوني إريكسون Z550i/Z550c/Z550a
سوني إريكسون Z558i/Z558c
سوني إريكسون Z600/Z608
سوني إريكسون ( Z610iهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون Z710i/Z710c
سوني إريكسون ( Z750هاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون ( Z800iهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون ( Z1010هاتف جيل ثالث)
هواتف Jackknife
تصميم حموري
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سوني إريكسون S700i/S700c
سوني إريكسون S710a
سوني إريكسون W550c/W550i/W600c/W600i
سوني إريكسون ( W900iهاتف جيل ثالث)
هواتف Slider
سوني إريكسون W580i/W580c
سوني إريكسون W830i/W830c
سوني إريكسون ( W850iهاتف جيل ثالث)
سونى اريكسون u10i
اهلواتف الذكية
سوني إريكسون ( M600i/M608cهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون P800/P802
سوني إريكسون P900/P908
سوني إريكسون P910i/P910c/P910a
سوني إريكسون ( P990i/P990cهاتف جيل ثالث)
سوني إريكسون ( W950i/W958cهاتف جيل ثالث)
سوني اريكسون ( SATIOهاتف جي )1
سلسلة إكس :هواتف إكسبوريا
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سوني اريكسون اكسبوريا Arc
هواتف السوق اليابانية
سوني إريكسون W41S
سوني إريكسون W42S
سوني إريكسون W43S
سوني إريكسون W44S
سوني إريكسون W51S
NTT DoCoMo
سوني إريكسون SO505i
سوني إريكسون SO505iS
سوني إريكسون SO702i
سوني إريكسون SO902i
سوني إريكسون +SO902iWP
سوني إريكسون SO903i
سوني إريكسون SO903iTV
سوني إريكسون RADIDEN
سوني إريكسون premini-II
خاص لـ أو مود م  USBنقال
سوني إريكسون  GC75eجي بي آر إس بطاقة حاسوب مودة
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سوني إريكسون  GC79جي بي آر إس b519644/شبكة السلكية بطاقة حاسوب
سوني إريكسون  GC82معدالت البيانات احملسنة لتطور نظا م جي إس إ م/جي بي آر إس بطاقة
حاسوب
سوني إريكسون  GC83معدالت البيانات احملسنة لتطور نظا م جي إس إ م/جي بي آر إس بطاقة
حاسوب
سوني إريكسون  GC85معدالت البيانات احملسنة لتطور نظا م جي إس إ م/جي بي آر إس بطاقة
حاسوب
سوني إريكسون  GC89معدالت البيانات احملسنة لتطور نظا م جي إس إ م/جي بي آر إسg519644/
شبكة السلكية بطاقة حاسوب
سوني إريكسون  GC95النظا م العاملي لالتصاالت املتنقلة/معدالت البيانات احملسنة لتطور نظا م جي
إس إ م/جي بي آر إس بطاقة حاسوب
سوني إريكسون  GC99النظا م العاملي لالتصاالت املتنقلة/معدالت البيانات احملسنة لتطور نظا م جي
إس إ م/جي بي آر إس g519644/شبكة السلكية بطاقة حاسوب
بلوتوث
سوني إريكسون Akono HBH-300
سوني إريكسون HBH-GV435
سوني إريكسون Akono HBH-600
سوني إريكسون Akono HBH-602
سوني إريكسون Akono HBH-608
سوني إريكسون HBH-610a
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سوني إريكسون Akono HBH-660
سوني إريكسون Akono HBH-662
سوني إريكسون HBH-PV705
سوني إريكسون )HBH-DS970 (Stereo

Xperia 1 II -6.5" 21:9
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Sony Xperia 10 Plus

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس 2001 :
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عمومية
املقر الرئيسي  :ميناتو  ،طوكيو
الشركة األ م  :سوني
الصناعات  :إلكرتونيات استهالكية  -صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية
موقع الشركة االلكرتوني www.sonymobile.com :
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هاماماتسو للضوئيات Hamamatsu Photonics

هاماماتسو للضوئيات  : Hamamatsu Photonicsهي شركة يابانية لصناعة أجهزة
االستشعار البصرية مبا يف ذلك األنابيب املضاعفة ضوئيًا  .ومصادر اإلضاءة الكهربائية واألجهزة
البصرية األخرى  .وأدواتها املطبقة لالستخدا م العلمي والتقين والطيب .
تأسست الشركة يف عا م  1953من قبل ( هاي شورو هوريوتشي)  .وهو طالب سابق يف (كينجورو
تاكاياناغي)  ،واملعروف باسم( أبو التلفزيون الياباني) .
ذكر هورمان سيمون  ،مؤلف ومفكر جتاري أملاني بارز  ،هاماماتسو يف كتابه بعنوان األبطال
اخلفيون يف القرن احلادي والعشرين  :اسرتاتيجيات النجاح لقادة األسواق العاملية غور املعروفة
كمثال على بطل خفي .
تستخد م مستشعرات صور هاماماتسو جهاز اقرتان الشحنة يف تلسكوب سوبارو التابع للمرصد
الفلكي الوطين يف اليابان .
مت استخدا م أنابيب املضاعف الضوئي من هاماماتسو للضوئيات يف منشأة كاشف النيوترينو جتربة
سوبر كاميوكاندي يف جامعة طوكيو  .حيث أجرى احلائز على جائزة نوبل ( 2015تاكاكي
كاجيتا) حبثه .
وقال تو م باير .رئيس جمموعة علم األعصاب يف صناعة الضوئيات يف مبادرة الضوئيات الوطنية ان هذا
الفوز هو إجناز هائل لكاجيتا وهاماتسو فوتونيكس .
كما ان أجهزة االستشعار اليت صنعتها الشركة ساعدت (بوزون هيغز) يف البحث الذي أدى إىل
جائزة نوبل فيزياء . 2013
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مقر الشركة يف هاماماتسو  ،شيزوكا  ،اليابان

من منتجات شركة (هاماماتسو الضوئيات)
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معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس  29 :سبتمرب 1953
الدولة  :اليابان
املقر الرئيسي  :هاماماتسو  .طوكيو
املؤسس  :هاي شورو هوريوتشي
الصناعة  :إلكرتونيات
املنتجات  :أنابيب مضاعفة ضوئيًا  -اجهزة التصوير  -قائمة املنابع الضوئية  -أشباه
املوصالت الضوئية  -نظم التصوير والتحليل .
اإليرادات  120600000000 :مليون ين ) 0510مليار دوالر(( السنة املالية )2104
صايف الدخل  0255 :مليار ين ياباني ( 02152مليون دوالر أمريكي) (السنة املالية )2104
عدد املوظفني  45421 :موظف (اعتبارًا من  01ديسمرب )2104
موقع الشركة االلكرتوني www.hamamatsu.com :
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تي دي كاي TDK
تي دي كاي  : TDK Corporationهي شركة يابانية للصناعات اإللكرتونية  .ورمز TDK
تعين "  " Tokyo Denkikagaku Kogyoأي طوكيو لإللكرتونيات والكيماوية "Tokyo
" : TDK Electronics and Chemicalsهي شركة تصنيع مكونات إلكرتونية شاملة رائدة
يف العامل يف التكنولوجيا املغناطيسية.
تأسست الشركة بتاريخ اليو م السابع من ديسمرب عا م ، 4218
بدأت  TDKمسارها من خالل إنتاج أول نوى من الفريت يف العامل  .باستخدا م مادة مغناطيسية تسمى
الفريت  ،وتعد الشركة اآلن شركة تصنيع كبورة للمكونات  .ودخلت الشركة يف أسهم نيكاي .
الفريت مادة هلا العديد من خصائص العائدات  .تصدر  TDKاحلديثة جمموعة واسعة من التقنيات
اليت جتعل احلياة اليومية أكثر مالءمة وممتعة .
وختد م منتجاتنا عددًا ال حيصى من التطبيقات  -فهي توفر وظائف مهمة يف اهلواتف الذكية وأجهزة
الكمبيوتر الشخصية واألجهزة الكهربائية واملعدات الصناعية والسيارات .
تعد مكونات TDKحيوية للتقد م يف العديد من اجملاالت .

الفروع
هلا فروع يف مدن العامل األول  ،ومنها  :تايوان  ،وبريطانيا العظمى .

التاريخ
تأسست  TDKيف طوكيو  ،اليابان  ،يف  5ديسمرب  4218لتصنيع مادة الفريت املغناطيسية القائمة
على احلديد  ،واليت اخرتعها مؤخرًا يوغورو كاتو وتاكيشي تاكي .
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يف عا م  4289و  ،4285وشرعوا يف إنتاج الشريط املغناطيسي ،مع شريط مسعي األشرطة التالية يف
عا م  TDK .42..املصنعة حمفظة واسعة من وسائل االعال م املغناطيسية والضوئية  ،مبا يف ذلك
العديد من األشكال من شريط فيديو وفارغة  CD-Rو  DVDللتسجيل أقراص حتى مت بيع أعمال
التسجيل لشركة  Imationيف عا م . 9115
أنتجت  TDKمخسة ماليني نواة من الفريت خالل عا م  4218واليت كانت تستخد م بشكل أساسي
لتقليل حجم ووزن أجهزة االستقبال الالسلكية اليت يستخدمها اجليش اإلمرباطوري الياباني .
بدأت العمليات يف الواليات املتحدة يف عا م  42.8مبكتب يف مدينة نيويورك  ،وبدأت العمليات
األوروبية يف عا م  4251مبكتب يف فرانكفورت  ،أملانيا الغربية .
يف عا م  ، 4251طورت  TDKتقنية متعددة الطبقات إلنشاء مكثفات شرائح وحمثات تستخد م يف
أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة واهلواتف الذكية واألجهزة اإللكرتونية
األخرى .

VHS casette

يف عا م  ، 425.استحوذت  TDKعلى  SAE Magneticsوقدمت رؤوس تسجيل عالية الكثافة.
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يف  ،s4221ومشلت قسم التخزين الشامل  TDKيف العاصمة احملركات املغزل بدون فرش ،
املغناطيسية ( )MRرؤساء ورؤساء األغشية الرقيقة.
منذ عا م  ، 4225انسحبت  TDKتدرجيياً من إنتاج الكاسيتات املدجمة .أو ًال باستخدا م  MA-Xو
"( ARاالستجابة الصوتية")  ،ثم خط  )"AD ("Acoustic Dynamicوخط  SA-Xيف  9114و
 9119على التوالي  ،ثم خط  )"MA ("Metal Alloyيف عا م  )"SA ("Super Avilyn .9111و
 )"D ("Dynamicمت سحبهما يف عا م  9149حتت ملكية  .Imationترى اجتاهات الصناعة أن
الشركة تنتقل إىل أشكال جديدة من الوسائط .
يف عا م  ، 9111كانت  TDKأول شركة مصنعة للوسائط تنضم إىل الشركات اليت تطور تقنية
 BD post- DVD .قامت  TDKبتشغيل قسم أشباه املوصالت يف كاليفورنيا ملدة عقد تقريبًا ،
لكنها ختلصت منه يف عا م . 9118
يف أواخر عا م  ، 9115استحوذت  Imationعلى شركة  TDKللتسجيل  ،مبا يف ذلك وسائط
الفالش والوسائط البصرية والشريط املغناطيسي وامللحقات مقابل  111مليون دوالر .
ومشل ذلك أيضًا ترخيصًا الستخدا م العالمة التجارية " "TDK Life on Recordيف ختزين البيانات
واملنتجات الصوتية ملدة  98عامًا .
يف سبتمرب  ، 9148أعلنت  Imationأنها وافقت على التخلي عن هذا الرتخيص  .وستتوقف عن بيع
املنتجات اليت حتمل عالمة  TDKحبلول نهاية العا م .
منذ عا م  ، 9111ركزت  TDKعلى تطوير وتصنيع وبيع املكونات اإللكرتونية ورؤوس حمركات
األقراص الصلبة ونظا م التعليق وإمدادات الطاقة .
ابتداءً من عا م  ، 9118استحوذت  TDKعلى أنواع عديدة من مصنعي األجهزة اإللكرتونية مبا يف
ذلك مطورو املكونات السلبية ومصنعي أجهزة االستشعار وشركات تزويد الطاقة .تظل هذه اجملاالت
حمور تركيز  TDKاليو م .
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منذ االستحواذ على العديد من الشركات وشحذ تركيز خط إنتاجها يف السنوات األخورة  ،بدأت
 TDKيف بناء جمموعة من أجهزة االستشعار واحملركات واملكونات اإللكرتونية للطاقة من خالل هذه
العالمات التجارية .
يتضمن ذلك أجهزة تتبع احلركة متعددة احملاور  MEMSوميكروفونات  MEMSمن
 ،InvenSenseحمول  DC-DCلنقطة التحميل من  ،Faraday Semiومستشعرات وقت
الرحلة باملوجات فوق الصوتية القائمة على  MEMSمن  Chirp Microsystemsاملقصود
لإللكرتونيات االستهالكية  ، AR / VR ،والروبوتات  ،والطائرات بدون طيار  ،وإنرتنت األشياء ،
وقطاعات السوق الصناعية والسيارات .
تشمل اجملاالت األخرى اليت تركز عليها  TDKمؤخرًا مكونات الطاقة لألجهزة احملمولة  ،مقاييس
تسارع  MEMSعالية الثبات من  ،Tronicsواحملركات اللمسية املصغرة .
منذ عا م  ، 914.شغل  Shigenao Ishiguroمنصب الرئيس واملدير التنفيذي لشركة TDK.

عمليات االستحواذ الرئيسية واملشاريع املشرتكة
 ، .SAE Magnetics (HK) Ltd : 425.صانع رأس مغناطيسي مقره يف هونغ كونغ .
 ، Headway Technologies : 9111صانع رأس مغناطيسي مقره يف الواليات املتحدة .
 ، Amperex Technology Limited : 9118وهي شركة تعمل ببطاريات ليثيو م بوليمر
مقرها يف هونغ كونغ .
 ، Lambda Power Division : 9118وهي جمموعة من شركات اإلمداد بالطاقة يف
 Invensys PLCومقرها لندن .
 : 9115شركة  ، Epcosالشركة املصنعة لألجهزة اإللكرتونية ومقرها يف أملانيا .
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 : 914.شركة  ، Micronas Semiconductor Holding AGوهي شركة أجهزة
استشعار مغناطيسية مقرها سويسرا .
 : 914.شركة  ، .Hutchinson Technology Incالشركة املصنعة لتجمعات تعليق HDD
ومقرها الواليات املتحدة .
 - .RF360 Holdings Singapore PTE Ltd : 9145مشروع مشرتك مع
( .Qualcomm Incالواليات املتحدة األمريكية) .
 ، ICsense NV : 9145شركة تصميم وتوريد  ASICخمتلطة اإلشارات ومقرها بلجيكا .
 ، .Inc ،InvenSense : 9145متخصصة يف أجهزة االستشعار مقرها الواليات املتحدة .
 ، Chirp Microsystems : 9145مطور حللول استشعار ثالثي األبعاد باملوجات فوق الصوتية
منخفضة الطاقة ومقرها الواليات املتحدة .
 ، Faraday Semi LLC : 9145مطور حللول نقاط التحميل املصغرة ( )PoLومقرها يف
الواليات املتحدة .

الرعاية واإلعالن
قامت  TDKبرعاية بطولة العامل أللعاب القوى يف ألعاب القوى منذ احلدث االفتتاحي  4251يف
هلسنكي .
رعت  TDKأياكس لعدة سنوات يف الثمانينيات  ،حيث فازت بكأس الكؤوس األوروبية يف عا م
 . 4255من عا م  4221إىل عا م  ، 4222كان  TDKأيضًا رعاة نادي كرة القد م اإلجنليزي
كريستال باالس  ،الذين متت ترقيتهم إىل الدوري املمتاز مرتني خالل هذه احلقبة  ،على الرغم من
استمرارها ملوسم واحد فقط قبل هبوطها يف كلتا املناسبتني .
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كانت  TDKأيضًا راعيًا ثانويًا لفريق  Brisbane Broncos Rugby Leagueخالل أوائل
التسعينيات .
وهي الراعي احلالي لبطولة العامل أللعاب القوى  . IAAFكما ترعى أنشطة وفعاليات مثل تلك
املوجودة يف ملهى  The Crossالليلي يف وسط لندن ،وكان هلا عالمة بارزة يف ميدان بيكاديللي منذ
عا م  .4221مت إنهاء عقد هذه العالمة يف عا م  ، 9148حيث كانت  TDKتبتعد عن اإللكرتونيات
االستهالكية .
متتلك  TDKالفتة يف  One Times Squareمنذ عا م  .9111وُضعت الشاشة أسفل لوحة
 Toshibaوميكن رؤيتها خالل حفلة رأس السنة اجلديدة يف Times Square Ball Drop .
منذ عا م  ، 9114دعمت  TDKعروض بعض الفرق املوسيقية املتميزة يف العامل يف اليابان ضمن
برنامج " "TDK Orchestra Concertsالتابع للشركة .
باإلضافة إىل ذلك  ،فإن "احلفالت املوسيقية املصغرة" اليت تقدمها  TDKو "التدريبات اخلاصة
ودعوات احلفالت الرئيسية" مبثابة طرق للشركة جلذب اجلماهور األصغر سنًا .
نادي كرة القد م اخلاص بـ  ، TDKومقره نيكاهو  ،أكيتا  ،انفصل مؤخرًا عن الشركة ليصبح
نادي كرة القد م املستقل  ، Blaublitz Akitaبهدف إنشاء الدوريات االحرتافية .

متحف
قامت شركة تي دي كاي بإنشاء املتحف للصناعة اليابانية القدمية لعرضها لألجيال القادمة.يف
نيكاهو  ،أكيتا  ،اليابان .املتحف مفتوح للجمهور جمانًا .من بني معروضاتها تاريخ شامل للشركة
ومنتجاتها وتقنياتها والتطورات الناشئة .
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من منتجات شركة (تي دي كاي)

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  7 :ديسمرب 1935
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي  :ميناتو ،طوكيو  .اليابان
الصناعة  :االلكرتونيات
البورصة  :بورصة طوكيو )(6762
اإليرادات  49 :مليار دوالر أمريكي ()9145
دخل التشغيل  51562 :مليون دوالر أمريكي ()9145
صايف الدخل  82565 :مليون دوالر أمريكي ()9145
إمجالي األصول  4562 :مليار دوالر أمريكي ()9145
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جمموع االسهم  5651 :مليار دوالر أمريكي ()9145
عدد املوظفني  4196551 :موظف ()9145
موقع الشركة االلكرتوني www.tdk.com :
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منيبيا ميتسومي Minebea Mitsumi

شركة منيبيا احملدودة  Minebea Mitsumi. Incأو Nippon Miniature Bearing
) : (NMBهي شركة يابانية متعددة اجلنسيات ومنتج رئيسي ملكونات اآلالت واألجهزة اإللكرتونية.
متثل األعمال التجارية الدولية اآلسيوية  ٪ 51من إنتاج )منيبيا( و  ٪ 81من مبيعاتها.
يف عا م  4284مت تأسيسها كإحدى الشركات اليابانية الصغورة يف ( ،)Itabashi Wardطوكيو.
اندجمت أربع شركات مصنعة يف عا م  ، 4254وأعيدت تسميتها إىل اسم الشركة احلالي.
أكثر من  ٪ 21من اإلنتاج يف اخلارج يرتكز يف اسواق جنوب شرق آسيا .
واعتبارًا من  11يونيو  ، 9142أصبح لدى الشركة  494شركة تابعة وشركات تابعة.
 : NMB (USA) Incهي شركة أمريكية قابضة تدير الشركات التابعة لشركة Minebea
األمريكية .
مت إدراج أسهم  MinebeaMitsumiيف بورصة طوكيو لألوراق املالية  ،وبورصة أوساكا لألوراق
املالية  ،وبورصة ناغويا لألوراق املالية  ،والشركة هي أحد مكونات مؤشر (نيكاي  )998لألسهم .
متتلك )منيبيا( أكرب حصة يف العامل يف  .جماالت إنتاج مثل الكرات ( )٪.8والتجمعات احملورية
(.)٪.8
يف  95يناير  ، 9145استحوذت )منيبيا( على  Mitsumiوغورت امسها إىل MinebeaMitsumi

هي شركة خمتلفة .متثل  ٪ .1من حصة السوق العاملية كحامل مصغر  ،ولكن أيضًا شركة تابعة
متنوعة تقو م أيضًا بتطوير أعمال اإللكرتونيات وأشباه املوصالت.
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وتشارك شركة (منيبيا) يف قسمني من األعمال  :املكونات اآللية واألجهزة واملكونات الكهربائية.
وتشمل منتجات املكونات املُشكلة حمامل كروية صغورة وصغورة احلجم (عمل الشركة األصلي) ،
وديناميكية السوائل حمامل  ،حمامل أسطوانية  ،حمامل متوسطة وكبورة احلجم املستخدمة يف
تطبيقات الفضاء  ،حمامل األكما م  ،حمامل البكرة  ،وحمامل أدوات املاكينة .
باإلضافة إىل ذلك  ،تقد م شركة (منيبيا) جمموعات حمورية  ،وأدلة أشرطة  ،ومثبتات  ،وقوابض
مغناطيسية ومكابح  ،ودفاع املكونات املستخدمة يف الغواصات والطائرات .تشمل األجهزة واملكونات
اإللكرتونية للشركة حمركات مروحة الكمبيوتر  ،واملنافخ  ،وحمركات التدرج للطابعات وآالت
النسخ  ،والقرص الصلب وحمركات مغزل حمرك  ،وحمركات الفرشاة  DCاملستخدمة يف املعدات
السمعية والبصرية واملكونات اإللكرتونية للسيارات  ،وحمركات االهتزاز املستخدمة يف اهلواتف
احملمولة و املساعدين الرقميني الشخصيني ( ، )PDAsولوحات مفاتيح الكمبيوتر  ،ومكربات
الصوت  ،وحمركات األقراص الضوئية املمغنطة  ،وحمرك األقراص املرنة رؤوس مغناطيسية ،
حموالت الضوء األسود إلضاءة شاشات الكمبيوتر احملمول  ،وأجهزة اإلضاءة للهواتف احملمولة
وشاشات املساعد الرقمي الشخصي  ،وعجالت األلوان املستخدمة يف أنظمة عرض معاجلة الضوء
الرقمية ( ، )DLPومقاييس اإلجهاد  ،وخاليا التحميل  ،وحموالت الضغط  ،واملؤشرات الرقمية ،
وشد و آلة اختبار الضغط :متتلك شركة  Minebea 29منشأة تصنيع يف  2دول  ،وفحصت ما
يقرب من  81111شخص  ،و  11مكتب مبيعات يف  41دولة .
رأس املال لعا م  .569 ، 9144مليار ين  ،املبيعات يف السنة املالية املنتهية يف مارس 9.264 9144
مليار ين تكوين املبيعات ( )٪هو املنتج امليكانيكي  ، 11جهاز الدوران  ، 15جهاز إلكرتوني ، 48
آخرون .5

بعض من منتجات الشركة ()4
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بعض من منتجات الشركة ()9

بعض من منتجات الشركة ()1

معلومات اساسية عن الشركة
اسم الشركة Minebea Mitsumi Inc :
نوع الشركة  :شركة مساهمة عامة
الصناعة  :آالالت  -إلكرتونيات  -تكنولوجيا الدفاع
تأسست  :يف عا م 4284
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مقر الشركة  :طوكيو  .اليابان
الرئيس التنفيذي والرئيس  :يوشيهيسا كاينو
املنتجات  :مكونات اآلالت  -املكونات الدوارة  -األجهزة واملكونات اإللكرتونية  -األسلحة
النارية .
اإليرادات  5222111111 :مليون دوالر (السنة املالية )9191
صايف الدخل  199658 :مليون دوالر (السنة املالية )9191
عدد املوظفني  5464.5 :موظف (السنة املالية )9191
موقع الشركة االلكرتوني www.minebeamitsumi.com :
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شركة أوليمبوس Olympus Corporation

شركة أوليمبوس  : Olympus Corporationهي شركة متخصصة يف صناعة منتجات
البصريات والتصوير .
تأسست يف  12أكتوبر ، 1919ومقرها يف شينجوكو يف طوكيو يف اليابان  .وقد كانت يف
البداية متخصصة يف صناعة اجملاهر ومقاييس احلرارة .
واستمرت أوليمبوس يف العمل .فالشركة مل تتوقف عن صناعة امليكروسكوب وسبق أن دخلت يف
جمال صناعة التقنيات البصرية واملعدات العلمية والطبية .
ويف شهر يونيو /حزيران من عا م  9191قرّرت شركة أوليمبوس ،العالمة التجارية البارزة يف صناعة
آالت التصوير الف وقالت الشركة إن سوق الكامورات الرقمية الصعب مل يعد مرحباً بالرغم من كلّ
اجلهود اليت بذلت .
وأشارت إىل أن منافسة اهلواتف الذكية اليت أدّت إىل تقليص سوق الكامورات ،أحد أهمّ العوامل
املؤثرة يف قرارها ،وقد سجّلت الشركة خسائر يف السنوات الثالثة املاضية .
وقررت وقف خط إنتاجها من الكامورات  .بعد  51عاماً من انطالقها .
وقد صنعت الشركة اليابانية أوّل آلة تصوير عا م  421.بعد سنوات من ختصصها يف صناعة
امليكروسكوب.
لقد كان مثن كامورا "سيمي أوليمبوس  "4اليت خترج عدستها على شكل أكورديون ،يفوق راتب
شهر يف اليابان .
واستمرت الشركة يف صناعة الكامورات لعقود واحتلت مركزاً متقدماً بني الشركات يف السوق .
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Olympus E-510

جهاز تنظور اجلهاز اهلضمي من شركة (أوليمبوس)
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نظا م التنظور اجلراحي ثالثي األبعاد من شركة (أوليمبوس)

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  12 :أكتوبر 1919
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي  :شينجوكو  ،طوكيو  ،اليابان
الصناعة  :إلكرتونيات (سابقا كامورات)
املنتجات  :صناعة اجملاهر  -مقاييس احلرارة  -املناظور الطبية وأجهزة العالج الداخلي
املالك  :سوني
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املوظفون  47153 :موظف ()0202
االيرادات  641.8 :مليار ين ياباني ()9102
املواقع االلكرتونية للشركة www.olympus.de - www.olympus-global.com :
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نيكون Nikon

شركة نيكون  :هي شركة متعددة اجلنسيات  .مقرها يف طوكيو (اليابان)  .ومتخصصة يف صناعة
البصريات والتصوير .
تأسست نيكون عا م  0107باسم "نيبون كوغاكو كوغيو"  .واليت تعين بصريات اليابان  ،وأعيد
تسمية الشركة باسم نيكون عا م  .0142وتعترب الشركة اليو م إحدى فروع شركة ميتسوبيشي
العاملية .

الكامورات
تتخصص شركة نيكون أيضا يف إنتاج العدسات اخلاصة بالكمورات ذات مميزات العمق امليداني
الكبور أو الضيق ( )Poarros aasnp -Fالتصوير املكرب وأجهزة التكبور وغورها اخلاصة
بالكامورات األحادية االنعكاس والكامورات أحادية االنعكاس الرقمية وجمموعة نيكون
للكامورات التحت مائية.
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عدسات الكامورات
ختصص الشركة كان يف العدسات وامليكروسكوبات وأجهزة القياس وغورها .

املقر الرئيسي لشركة (نيكون)  .طوكيو (اليابان)

كامورا نيكون (زد سفن)
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جمموعة من الكامورات والعدسات اليت تصنعها شركة (نيكون)

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس 4245 :
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي :ميناتو  ،طوكيو (اليابان)
الصناعة  :كامورا
املنتجات  :برجميات
البورصة  :بورصة طوكيو ()5514
موقع الشركة االلكرتوني www.nikon.com :
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فوجي فيلم Fujifilm

شركة فوجي فيلم القابضة  : Fujifilmواليت تعرف بشكل شائع باسم فوجي فيلم  :هي شركة
يابانية  .تعرف بصناعة أدوات التصوير والكامورات  .و يوجد مقرها يف طوكيو ميدتاون يف
أكاساكا ،ميناتو ،طوكيو.
يتبع لشركة فوجي فيلم  222شركة فرعية لبحوث وتصنيع وتوزيع املنتجات ،مع وجود معامل هلا يف
آسيا وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
كما أنها تنتج وسائط ختزين الكمبيوتر االستهالكية ،مثل األقراص املضغوطة وأقراص دي يف دي
واألقراص املرنة.
ما مييز شركة فوجي فيلم هو اللون األخضر الذي يطغى على صناديق منتاجتها ومالبس موظفيها.

املقر الرئيسي يف طوكيو ميدتاون
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بدءًا من عا م  0124بصفتها صانع أفال م التصوير الفوتوغرايف الرائد يف اليابان  ،استفادت Fujifilm
من تكنولوجيا التصوير واملعلومات اخلاصة بها لتصنع حضورًا عامليًا معروفًا باالبتكار يف جمال
الرعاية الصحية والفنون الرسومية واألجهزة البصرية واملواد عالية الوظائف وغورها من جماالت
التكنولوجيا الفائقة .

كامورا ( )Firmware Ver.4.00من شركة (فوجي فيلم)

منظار ( )10 × 50 FMTR-SXمن شركة (فوجي فيلم)
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معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس  21 :يناير 0124
نوع الشركة  :شركة مساهمة عامة
البورصة  :بورصة طوكيو ()4110
اجلنسية  :اليابان
املقر الرئيسي  :طوكيو  ،اليابان
الصناعة  :أدوات التصوير
املنتجات  :العديد من املنتجات املتعلقة بالتصوير
عدد املوظفني  725251 :موظف ()2111
العائدات  25142 :ترليون ين ()2111
الربح الصايف 0145420 :مليار ين ()2111
موقع الشركة االلكرتوني www.fujifilm.com :
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سيجما Sigma

شركة سيجما  : Sigma Corporationهي شركة يابانية تصنع الكامورات والعدسات والفالش
وغورها من ملحقات التصوير الفوتوغرايف.
تأسست الشركة يف عا م  0120على يد ميتشورو ياماكي  ،الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة
سيجما حتى وفاته عن عمر يناهز  71عامًا يف عا م . 2102
يتم إنتاج مجيع منتجات ( )Oagaoيف مصنع أيزو اخلاص بالشركة يف بانداي  ،فوكوشيما  ،اليابان .
على الرغم من أن سيجما تنتج العديد من موديالت الكامورات  ،إال أن الشركة تشتهر بإنتاج عدسات
عالية اجلودة وغورها من امللحقات املتوافقة مع الكامورات اليت تنتجها الشركات األخرى.
تعمل منتجات سيجما مع الكامورات من كانون و نيكون و بينتاكس و سوني و أليمبوس و باناسونيك
 ،باإلضافة إىل الكامورات اخلاصة بها.
صنعت سيجما أيضًا عدسات حتمل اسم كوانرتاي  ،واليت مت بيعها حصريًا بواسطة كامورا ريتز .
وباملثل  ،مت بيع عدسات سيجما حصريًا بواسطة كامورا ولف السابقة  ،ولكن بعد اندماج ولف و ريتز
 ،وميكن شراء كال العالمتني التجاريتني بشكل منفصل .
تعد كامورات  OEaالرقمية من سيجما و  1OWو  01OWو  04OWو  05OWباإلضافة إىل أحدث
 0OWغور عادية يف استخدامها ملستشعر الصور  .2E Faeranتستخد م كامورات الشركة اليت ال
حتتوي على مرايا  rsoppra OW Oagao ،و  ، H rsoppra OWمستشعر ، rarsopp Faeran
وهو إصدار حمدث من .2E Faeran
كلها تستخد م حامل العدسة  .OYتستخد م سلسلة  Wc Oagaoمن كامورات  O&cاملدجمة املتطورة
أيضًا مستشعر  ، rsoppra Faeranوالذي مينحها مستشعرًا أكرب بكثور من الكامورات األخرى
من هذا النوع .
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يف سبتمرب  ، 2101أصبحت سيجما أحد األعضاء املؤسسني لتحالف  aasnp -E؛ أعلنت أنها
ستتوقف عن تطوير كامورات  aasnp -OYوبدالً من ذلك تستخد م  .aasnp -E s'EraPoمت
إطالق كامورا جديدة كاملة اإلطار غور مزودة مبرآة  ، Fc Oagao ،يف عا م  2101جنبًا إىل جنب
مع جمموعة من عدسات  aasnp -Eواحملوالت .سيجما هي أكرب شركة مصنعة للعدسات املستقلة
يف العامل وهي شركة مملوكة للعائلة .

حول سيجما
الصورة تعين كل شيء ،
منذ عا م  ، 0120عملت  Sigmaحنو هدف واحد بسيط :ختيل وتطوير التقنيات اليت ستسمح
باحلصول على الصورة املثالية .إنه التزا م قطعناه وتكرمينا منذ اليو م األول .إنه واضح يف عملية التصميم
التعاوني اليت توحد البحث والتطوير والتصنيع والتسويق واملبيعات واخلدمة .إنه واضح يف معايورنا -
مبا يتجاوز معايور الصناعة  -اليت تتطلب حتليل  ٪011من عدساتنا بواسطة مستشعرات فائقة الدقة
مملوكة لنا واعتمادها قبل مغادرة املصنع .ويتجلى ذلك يف منتجاتنا النهائية  ،املبنية مبواد فاخرة ،
واملعروفة عامليًا باجلودة واألداء.
التصوير هو كل ما نقو م به .وهذا كل ما فعلناه .لذلك ميكنك أن تطمئن إىل أنه شيء نعرفه على
نطاق واسع ونهتم به بشدة.

وال شيء
ليس لدينا إعالنات  Super Bowlالتجارية .واملشاهور املدفوعني ال يؤيدون منتجاتنا .لكن احملرتفني
واألشخاص الذين يعرفون التصوير حقًا لديهم دائمًا شيء إجيابي ليقولوه .وهذا بالضبط ما نريده .نريد
أن نكون معروفني جبودة منتجاتنا  ،وليس فقط جبودة عروضنا الرتوجيية.
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وعلى مدى عقود  ،أصبح احملرتفون يعتمدون على  Sigmaيف املوثوقية واالختيار واالبتكار .لقد
أظهروا دعمهم من خالل العودة دائمًا .إنهم يعرفون أنهم يستطيعون الوثوق بفنهم لنا.

irns Y | HOa WG 0.4f aa25 Oagao

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  1 :سبتمرب 0120
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي  :كاواساكي  .اليابان
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الصناعة  :إلكرتونيات
املنتجات  :كامورات
موقع الشركة االلكرتوني www.sigmaphoto.com :
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أوكي Oki

شركة أوكي للصناعات الكهربائية احملدودة  . Oki Electric Industry Co.Ltdاليت يشار
إليها عاد ًة باسم  OKIأو  OKI Electricأو  : OKI Groupهي شركة يابانية تقو م بتصنيع وبيع
نظم املعلومات واالتصال عن بعد وطابعات احلاسب اآللي  .ومقرها الرئيسي يف طوكيو ،اليابان .
تأسست الشركة الرائدة يف جمال معدات االتصاالت يف عا م  .0141مت تأسيسها كشركة ثانية
مبوجب قانون إعادة بناء وتطوير الشركات يف عا م .0141
"أوكي" تعمل يف أكثر من  021بلداً حول العامل  .وهي أول شركة تصنع جهاز هاتف يف اليابان يف
عا م  .0110وال زالت متخصصة يف أجهزة االتصاالت ،باإلضافة إىل تقنية املعلومات وامليكاترونيات مثل
آلة الصراف االلي ،والطابعات .
تركز جمموعة بيانات أوكي  ،اليت تسوق منتجاتها حتت العالمة التجارية أوكي  ،على إنشاء
منتجات وتطبيقات وخدمات اتصاالت مطبوعة احرتافية.
توفر جمموعة بيانات أوكي جمموعة واسعة من األجهزة  ،من الطابعات والفاكسات واملنتجات متعددة
.الوظائف إىل تطبيقات األعمال واخلدمات االستشارية .
تقو م شركة أوكي بيانات  americasأيضًا بتسويق سلسلة أوكي  ، proColorوهي عبارة عن
خط من طابعات اإلنتاج الرقمية املصممة خصيصًا لسوق فنون اجلرافيك واإلنتاج يف أمريكا الشمالية
لتقديم حلول طباعة للتطبيقات ذات األلوان احلرجة
 ،وهي اآلن متخصصة ليس فقط يف تطوير وتصنيع معدات االتصاالت السلكية والالسلكية ولكن
أيضًا يف منتجات املعلومات ومنتجات امليكاترونيك  ،مثل ماكينة الصراف اآللي ( )ATMوالطابعات.
تركز  ، OKI Data Groupاليت تقو م بتسويق منتجاتها حتت العالمة التجارية  ، OKIعلى إنشاء
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منتجات وتطبيقات وخدمات االتصاالت املطبوعة املهنية .توفر  OKI Data Groupجمموعة واسعة
من األجهزة  ،من الطابعات والفاكسات واملنتجات متعددة الوظائف إىل تطبيقات األعمال واخلدمات
االستشارية.
وتقو م بتصنيع معدات االتصاالت اإللكرتونية (التبادالت اهلاتفية)  ،معدات معاجلة املعلومات (أنظمة
الكمبيوتر اإللكرتونية · أجهزة اإلدخال  /اإلخراج)  ،األجهزة اإللكرتونية (الدوائر املتكاملة).
تقو م  OKI Data Americasأيضًا بتسويق سلسلة  ، OKI proColorوهي جمموعة من طابعات
اإلنتاج الرقمي املصممة خصيصًا لسوق الفنون واإلنتاج يف أمريكا الشمالية لتقديم حلول طباعة
للتطبيقات احلساسة لأللوان .
رأس املال  41الشركة يبلغ مليار ين يف عا م  ، 2100ومبيعاتها  42252مليار ين يف السنة املالية املنتهية
يف مارس  .2100تكوين املبيعات ( )٪هو نظا م االتصاالت املعلومات  ، 21الطابعة ، EMS 7 ، 21
آخرون  .4نسبة املبيعات يف اخلارج . ٪ 21

تاريخ التأسيس
أوكي لالتصاالت السلكية والالسلكية ()0151 -0110
التأسيس
أسس الشركة اوكى كيباتارو ( )0112–0141مهندس كان يعمل سابقًا يف مصنع كوبوشو (وزارة
الصناعة).
يف عا م  ، 0177بعد عا م واحد فقط من اخرتاع جراها م بيل  ،كان كوبوشو قد بدأ جهدًا لصنع
مستقبالت هاتفية عن طريق اهلندسة العكسية  .وكان أوكي يف الفريق الذي ابتكر النموذج األولي
األول يف يناير  . 0110وقد كان مقتنعًا بأن األمة على وشك الدخول يف عصر االتصاالت  ،فأسس
اوكي كيباتارو  ، Meikōshaواليت مت تغيور امسها فيما بعد إىل أوكي.
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صنعت الشركة أول هاتف يف اليابان يف عا م  ، 0110بعد مخس سنوات فقط من اخرتاع بيل للهاتف ،
وقدمت سلكًا مطليًا بالورنيش حائزًا على جائزة فضية يف معرض االخرتاعات الدولي لعا م  0115يف
لندن.

السنوات األوىل
ساهمت أوكي بشكل كبور يف انتشار اهلواتف يف اليابان يف إطار خطط التوسع اهلاتفي يف البالد .مل
تركز الشركة على اهلواتف فحسب  ،بل رأت احلاجة إىل التبادالت التلقائية حيث أصبحت اهلواتف
أكثر شيوعًا .مت انتخاب أسانو سويشورو من أسانو زايباتسو رئيسًا يف عا م .0102

قبل احلروب وبعدها
خالل احلرب العاملية األوىل  ،جلب الطلب يف زمن احلرب أرباحًا كبورة لشركة أوكي مع زيادة الطلب
على خدمة اهلاتف .ظهر طلب قوي على ( PBXsتبادل الفروع اخلاصة) .
ويف ذلك الوقت  ،قامت أوكي بتثبيت أكرب نظا م  PBXيف اليابان .باإلضافة إىل األعمال التجارية من
اليابان  ،منت األعمال التجارية اخلارجية أيضًا  ،حيث وفرت طابعات من نوع السكك احلديدية ،
وهواتف حممولة وأسالك كهربائية خارج اليابان .منذ حوالي عا م  ، 0121حققت أوكي تطورات
ملحوظة يف تطويرها التقين للوحة مفاتيح البطارية املشرتكة .مت تعيني جنل ( oأسانو تاجيورو) من اسانو
زايباتسو رئيسًا يف عا م .0120
يف أواخر الثالثينيات من القرن املاضي  ،مت استخدا م مصانع أوكي لتلبية الطلب العسكري على السلع
اليت هلا تأثور كبور على أعمال أوكي  .بناءً على هذا الطلب  ،قامت أوكي ببناء مصانع إنتاج جديدة
وزيادة رأس ماهلا وزيادة عدد الشركات التابعة هلا.
على الرغم من أن أوكي زادت من طاقتها اإلنتاجية بعد احلرب الستعادة اهلواتف واملبادالت اليت
تضررت أثناء احلرب  ،فقد واجهت أوكي صعوبات كبورة أثناء حتركها حنو إعادة بناء نفسها.
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يف األول من تشرين الثاني (نوفمرب)  ، 0141مت تأسيس شركة أوكي ( .املعروفة حاليًا باسم أوكي )
لتحل حمل شركة أوكي احملدودة السابقة  ،وبعد ذلك بعامني يف نوفمرب  ، 0150مت إدراج أسهم
 OKIيف بورصة طوكيو .ويف هذا الوقت أيضًا  ،بدأت أوكي يف إنتاج كميات كبورة من "هاتف نوع
 ، "4والذي كان يُطلق عليه "رمز إعادة بناء اليابان بعد احلرب .

اسانو سويشورو
كانت أوكي أيضًا على دراية بتعلم تقنيات اتصاالت جديدة  ،ويف عا م  ، 0152كانت أول إنتاج
أنظمة تبديل العارضة من نوع  011 -إريكسون خط لالستخدا م التجاري .

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :يناير 0110
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي :طوكيو  ،اليابان
البورصة  :رقمها يف بورصة طوكيو ()2712
الصناعة  :إلكرتونيات
املؤسس  :كيباتارو أوكي
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الرئيس واملدير التنفيذي  :هيديتشي كاواساكي
املنتجات :
نظم املعلومات واالتصاالت
أنظمة البنية التحتية االجتماعية
أجهزة الصراف اآللي
طابعات
أجهزة متعددة الوظائف
حلول تقنية
اإليرادات  4572 :مليار دوالر (السنة املالية )2102
صايف الدخل  22752 :مليون دوالر (السنة املالية )2102
عدد املوظفني  ٠٩٢١٢ :موظف (كما يف  ١٩مارس )٠٢٩٢
موقع الشركة االلكرتوني www.oki.com :
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بروذر Brother

بروذر للصناعة  : Brother Industries.Ltdهي شركة يابانية متعددة اجلنسيات  .وختتص
باإللكرتونيات واملعدات الكهربائية  .ومقرها يف ناغويا  ،اليابان .
وتشمل منتجاتها الطابعات  ،والطابعات متعددة الوظائف  ،وأجهزة الكمبيوتر املكتبية ،وآالت
اخلياطة الصناعية  ،وأدوات اآلالت الكبورة  ،وطابعات امللصقات  ،واآلالت الكاتبة  ،وفاكس ،
وااللكرتونيات األخرى املرتبطة بالكمبيوتر .
وتوزع بروذر منتجاتها حتت امسها اخلاص وحتت اتفاقيات  Scaمع شركات أخرى .
ويعود تاريخ إنشاء شركة (برذرز) إىل عا م  ، 0111عندما أسس (كانكيشي ياوي) شركة
 ، .YASUI SEWING MACHINE COومن هنا بدأ إصالح ماكينات اخلياطة وإنتاج أجزاء
ماكينات اخلياطة .
كان (كانكيشي) مفتونًا باجلودة الرائعة للمكونات الصناعية  .وكان حيلم بكسب لقمة العيش من
آالت اخلياطة يف وقت كان السوق ال يزال يعتمد على آالت اخلياطة املستوردة .
كان كانيكيشي ضعيفًا جسديًا  ،لكنه كان مدعومًا من ابنه األول  ،ماسايوشي  ،الذي أثبت أنه
قادر على إدارة األعمال عندما كان عمره  02عامًا.
رافق شقيقه األصغر (ماسايوشي توكيو) إىل أوساكا كمتدرب  ،وشاهد الوضع احلقيقي لصناعة
ماكينات اخلياطة يف اليابان .
تساءل عن سبب عد م قدرة اليابان على تصنيع ماكينة خياطة حمليًا  ،وقرر تصنيع ماكينة خياطة من
شأنها تغيور صناعة االستوراد إىل صناعة تصدير .
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كانيكيشي ياسوي
"نريد منك تطوير هذا املنتج  ،نظرًا ألنه حيتمل أن يكون ذا قيمة سوقية عالية"  -مت تقديم طلب
لتصنيع آلة كاتبة حممولة يف عا م  0152من قبل ( ، )Max Hugelالرئيس التنفيذي لشركة
( Brother International Corporationالواليات املتحدة).
يف ذلك الوقت  ،كانت اآللة الكاتبة ضرورية للمكاتب يف الواليات املتحدة .ومت استوراد اآلالت
الكاتبة احملمولة من أوروبا.
صمم (ماسايوشي ياسوي) الرئيس التنفيذي لشركة (برذرز) يف عا م  )0151على تطوير آلة كاتبة
حممولة  ،مستوحاة من محاس (هوجل) لدخول السوق .

اآللة كتابة الكرتونية ((sa221 Wrisir
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على الرغم من أن اآلالت الكاتبة كانت جديدة يف جمال التصنيع يف شركة (برذرز)  ،إال أن منتجها
حيتاج إىل أن يكون أكثر فاعلية من اآلالت الكاتبة يف ذلك الوقت من أجل التنافس معها.
أطلق قسم التكنولوجيا فريق مشروع وقا م بالتحقيق يف املنتجات املصنعة من قبل العديد من الشركات
األمريكية.
ونتيجة لذلك  ،حكموا على أن كتاب أنواع التصنيع مل يكن حتديًا كبورًا ألنهم كانوا قادرين على
تطبيق التكنولوجيا اليت طوروها آلالت اخلياطة وآالت احلياكة .

مبنى املقر الرئيسي لشركة بروذر يف ناغويا  ،اليابان
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اإلعالن والرعاية
قامت شركة (برذرز) برعاية نادي مانشسرت سييت لكرة القد م من عا م  0117حتى عا م  ، 0111وهو
أحد أطول صفقات الرعاية املستمرة ألي نادي كرة قد م إجنليزي .
أطلقت شركة (برذرز) أول محلة إعالنية متكاملة هلا على مستوى أوروبا يف خريف  2101جملموعة
طابعات  A3اخلاصة بها .بعنوان " "٪040تشور إىل النسبة بني أحجا م الورق  A3و . A4
يف عا م  ، 2101أصبحت الشركة الفرعية التابعة لـ شركة (برذرز) يف اململكة املتحدة الراعي
املشارك لفريق  Vitus Proلركوب الدراجات  ،حيث أصبح اسم الفريق رمسيًا " Vitus Pro
 ، Cycling Teamبدعم من ."Brother UK

الطابعة متعددة الوظائف )(D205J -Wnc rrapsrr

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس 0124 :
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
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املقر الرئيسي  :ناغويا  ،اليابان
الصناعة  :إلكرتونيات
املنتجات  :طابعة  -طابعة متعددة الوظائف  -حاسوب مكتيب  -فاكس  -آلة اخلياطة -
أجهزة رئيسية .
املوظفون  215224 :موظف (وفقا لعا م )2121
املبيعات  70251 :مليار ين (وفقا لعا م )2121
موقع الشركة االلكرتوني www.brother.com :
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جيه يف سي JVC

جيه يف سي  : JVCهي اختصار جلملة شركة فيكتور اليابان ( JABANESE VICTOR
 : )COMPANYوهي شركة يابانية عاملية للمنتجات عالية التقنية واالستهالكية .فقد تأسست يف
مقاطعة يوكوهاما اليابانية عا م . 4295

النشأة وأهم األحداث :
أنشأت الشركة عا م  4295حتت اسم (شركة آلة فيكتور الناطقة اليابانية احملدودة)  ،كشركة
تابعة لشركة آلة فيكتور الناطقة األمريكية الرائدة يف جمال التسجيالت والفونوغراف .
يف عا م  4211بدأت (جيه يف سي) بإنتاج أجهزة الفونوغراف والتسجيل .
يف عا م  4219بدأت الشركة بإنتاج أجهزة الراديو .
يف عا م  4212مت إنتاج أول تلفزيون ياباني  .ويف عا م  4281متلكت شركة ماتسوشيتا شركة (جيه
يف سي) حبصة األغلبية فيها .
يف عا م  9115قامت شركة (جيه يف سي) بتطوير صيغة  VHSنظا م الفيديو املنزلي  ،ومت إنتاج أول
مسجل فيديو عا م  . 4255وبلغت كلفته ما يقارب  41.1دوالر أمريكي .
يف عا م  4251انتجت الشركة الكومبيوتر الشخصي  HC-95بسرعة  MHz 1685ومعاجل Zilog
 Z80Aوذاكرة عشوائية حبجم  kb.1وجمهز بقارئ أقراص مرنة  ،ومت تسوق اجلهاز يف اليابان ثم
أوروبا  .إال أن املبيعات كانت خميبة لآلمال .
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يف عا م  9118طورت شركة (جيه يف سي) أول قرص فيديو رقمي (دي يف دي) قابل العادة التسجيل
ثنائي الطبقة (. )DVD+RW DL
يف عا م  9115دخلت الشركة يف حتالف اسرتاتيجي مع كينوود وسباركس لالستثمار ،وادى ذلك إىل
تقليل حصة ماتسوشيتا يف الشركة إىل حوالي . %15
يف عا م  9115مت دمج الشركة مع شركة كينوود ليكونا شركة (جيه يف سي كيينوود) .

الشركات والفروع املنبثقه عن جاي يف سي:
جاي يف سي كندا تورونتو واونتاريو
جاي يف سي آسيا سنغافورة
جاي يف سي أسرتاليا أسرتاليا
جاي يف سي أوروبا اململكة املتحدة
جاي يف سي الصني الصني
جاي يف سي الشرق األوسط دبي
جاي يف سي أمريكا الالتينية بنما
جاي يف سي الدولية النمسا
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معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس 4295 :
الدولة  :اليابان
املالك  :جاي يف سي كينوود
مدير الشركة  :كونيهيكو ساتو
املقر الرئيسي  :يوكوهاما  ،اليابان
الشركة األ م  :جاي يف سي كينوود
الشركات التابعة  :فيكتور إنرتتنمنت
عدد املوظفني  116121 :موظف ()9118
الصناعة  :الكرتونيات
املنتجات  :معدات صوت وصورة ،منتجات مرتبطه باحلواسيب  ،تلفزيونات ومشغالت صوت وصورة .
العائدات  511 :مليار ين ()9118

بروجيكتور من انتاج شركة (جي يف سي)
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كامورا حديثة من انتاج شركة (جي يف سي)
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جيه يف سي كينوود JVCKenwood

جيه يف سي كينوود  : JVCKenwoodهي شركة يابانية مت تشكيلها من اندماج شركة فيكتور
اليابانية احملدودة ( )JVCوشركة كينوود يف  4أكتوبر  ،.9115وتقع مقرها يف مدينة بوكوهاما.
شركة  ، JVC Kenwood Corporationمنمقة باسم  ، JVC KENWOODهي شركة
إلكرتونيات يابانية متعددة اجلنسيات مقرها يف يوكوهاما  ،اليابان.
عند اإلنشاء  ،كان  Haruo Kawaharaمن كينوود رئيسًا للشركة القابضة  ،بينما كان رئيس
 JVCكونيهيكو ساتو رئيسًا للشركة.
تركز  JVC Kenwoodعلى األجهزة اإللكرتونية للسيارات واملنزلية  ،واألنظمة الالسلكية لسوق
اإللكرتونيات االستهالكية يف مجيع أحناء العامل  ،والبث االحرتايف  ،والدوائر التلفزيونية املغلقة ،
وأنظمة وأنظمة الراديو الرقمية والتناظرية ثنائية االجتاه .

التاريخ
يف  4أكتوبر  ، 9115وافقت شركة فيكتور اليابانية احملدودة ( )JVCوكينوود على توقيع اتفاقية
لدمج إدارتهما من خالل إنشاء شركة قابضة مشرتكة (نقل األسهم) .مت تسمية الشركة Kenwood
JVC Holdings Inc.
يف يو م االثنني  14مايو  ، 9141أعلنت شركة  JVC Kenwoodأنها ستنهي إنتاج كامورات
الفيديو يف اليابان حبلول مارس  . 9144وحتول اإلنتاج إىل اخلارج لتقليل اخلسائر .
يف  4أغسطس  ، 9144متت إعادة تسمية شركة  JVCKenwood Holdings Inc.إىل
شركة  . JVC Kenwood Corporationومت االنتهاء من الدمج لشركيت JVC
و . Kenwood
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يف  98مارس  ، 9141استحوذت شركة  JVCKenwoodعلى ملكية  ٪411من شركة EF
 ، Johnson Technologiesمن أجل "زيادة حصتها يف سوق أنظمة السالمة العامة االحرتافية
 P25يف أمريكا الشمالية" .أصبحت إي أف جونسون شركة فرعية مملوكة بالكامل.
يف  41ديسمرب  ، 9145استحوذت شركة  JVCKenwoodعلى  ٪11من ملكية Tait
Communications.

املقر الرئيسي لشركة (جاي يف سي كينوود)  .يوكوهاما  .اليابان
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الوحدات
املاركات
 - JVCتتكون من معدات الصوت والكامورات والشاشات الطبية واملرافق األمنية وأجهزة العرض
املعروفة بإنتاجها أول تلفزيون للسوق اليابانية يف عا م  4212وطور نظا م الفيديو املنزلي (  ) VHSيف
أوائل السبعينيات .
كينوود  -يتكون من أجهزة داخل السيارة  ،وأجهزة صوتية منزلية وشخصية عالية الدقة  ،ومعدات
اتصال السلكي احرتافية ثنائية االجتاه  ،فضالً عن معدات راديو اهلواة .
فيكتور  -يتكون من معدات صوتية للقطاع الراقي .
الشركات التابعة
 - EF Johnson Technologiesشركة راديو حممول متعدد النطاقات.
 - Zetronتقو م بتصنيع أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية املهمة .
 - Victor Entertainmentتقو م بتوزيع املوسيقى واألفال م ومنتجات الرتفيه األخرى.

معلومات اساسية عن الشركة
اسم الشركة  :جي يف سي كينوود
التأسيس  4 :أكتوبر ( 9115كدمج بني شركة  Kenwoodوشركة Victor Company
) of Japan Ltd
النوع  :شركات متعددة اجلنسيات
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
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املقر الرئيسي  :يوكوهاما  .اليابان
الشركات التابعة  :جي يف سي  -كينوود  -تايشيكو للتسجيالت
الصناعة  :إلكرتونيات
املنتجات  :السمعية واملرئية  -اإللكرتونيات  -الربامج ذات الصلة بالكمبيوتر  -منتجات
الوسائط

أقسا م JVC
كينوود
الشركات التابعة
EF Johnson Technologies
 JVCكينوود فيكتور انرتتينمنت
عدد املوظفني  456184 :موظف ()9145
العائدات  958 :مليار ين ياباني ()9148
صايف الدخل  165 :مليار ين ياباني ()9148
موقع الشركة اإللكرتوني www.jvckenwood.com :
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كونيكا مينولتا Konica Minolta

شركة كونيكا مينولتا القابضة احملدودة  : KONICA MINOLTA. INC.هي شركة يابانية
متعددة اجلنسيات للتكنولوجيا  .وهلا مكاتب يف  41دولة حول العامل .
يقع مقرها الرئيسي يف تشيودا يف طوكيو ومكاتب فرعية وإقليمية يف منطقة كانساي ،أوساكا يف
حمافظة أوساكا .وهلا شركة فرعية تقع يف والية نيو جورسي األمريكية .
تأسست الشركة يف طوكيو عا م  .0172ويف  5أغسطس  ،2112اندجمت شركة كونيكا مع
شركة مينولتا لتشكالن شركة كونيكا مينولتا .
تقو م الشركة بتصنيع منتجات التصوير التجارية والصناعية  ،مبا يف ذلك آالت التصوير وطابعات الليزر
واألجهزة الطرفية متعددة الوظائف ( )MFPوأنظمة الطباعة الرقمية لسوق طباعة اإلنتاج .
تسمى خدمة الطباعة املدارة من كونيكا مينولتا ( )MPSخدمات الطباعة احملسنة  .وتقو م الشركة
أيضًا بصنع األجهزة البصرية  ،مبا يف ذلك العدسات واألفال م  LCD؛ منتجات التصوير الطيب
والرسومات  ،مثل أنظمة معاجلة الصور باألشعة السينية  ،وأنظمة تدقيق األلوان  ،وأفال م األشعة
السينية ؛ مضواء  ،حموالت ثالثية األبعاد  ،ومنتجات استشعار أخرى ؛ والطابعات النسيجية.
كان لديها عمليات تصوير وصور موروثة من كونيكا ومينولتا  ،لكن مت بيعها يف عا م  2112إىل
شركة سوني  ،مع سلسلة ألفا من سوني اليت تعد العالمة التجارية الرائدة يف قسم .SLR
"كونيكا"  ،شركة األفال م الرائدة  ،ومينولتا  ،شركة آالت التصوير ورائدة يف التصوير .وهي مميزة
يف تصنيع آالت التصوير الرقمية وطابعات الليزر  ،وهي الرائد العاملي يف جمال األجهزة البصرية مثل
عدسات االلتقاط الضوئية واألفال م لشاشات الكريستال السائل.
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يف عا م  ، 2112باعت الشركة أعمال الكامورات الرقمية  SLRلشركة  ، Sonyوانسحبت
بالكامل من أعمال الكامورا .
يبلغ رأس املال لعا م للشركة  2755 2100مليار ين  ،واملبيعات يف السنة املنتهية يف مارس  2100هي
 77751مليار ين  .تكوين املبيعات ( ، )٪معدات املعلومات  ، 21اختيار  ، 07الرعاية الصحية ، 00
أخرى  .2نسبة املبيعات يف اخلارج . ٪72
كانت الشركة تعرف مبنتجاتها املعقولة الثمن وذات اجلودة اجليدة .

مقر شركة (كونيكا مينولتا) يف طوكيو  .اليابان
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تاريخ الشركة
كونيكا مينولتا مت تشكيلها من قبل االندماج بني الشركات اليابانية التصوير كونيكا و مينولتا ،
أعلن يو م  5يناير  9111مع هيكل الشركة استكمال إعادة تنظيم يف أكتوبر  .9111شركات
اجملموعة املختلفة ،مثل العمليات يف املقر الرئيسي وشركات التشغيل الوطنية  ،بدأت العملية يف نفس
الوقت تقريبًا  ،ولكن ختتلف التواريخ الدقيقة لكل شركة جمموعة.
تستخد م  Konica Minoltaشعار " "Globe Markالذي يشبه شعار الشركة السابقة ولكنه
خيتلف قليالً عنه .كما أنها تستخد م نفس شعار الشركة مثل شركة مينولتا السابقة" :أساسيات
التصوير".
يف  42يناير  ، 911.أعلنت الشركة أنها ستنسحب من أعمال الكامورات بسبب اخلسائر املالية
الكبورة .مت تسليم عمليات خدمة كامورا  SLRإىل شركة  Sonyبدءًا من  14مارس 911.
وواصلت  Sonyتطوير الكامورات املتوافقة مع عدسات  Minoltaللرتكيز التلقائي.
يف األصل  ،يف املفاوضات  ،أرادت  Konica Minoltaالتعاون مع  Sonyيف إنتاج معدات الكامورا
بدالً من صفقة البيع  ،لكن  Sonyرفضت بشدة  ،قائلة إنها إما ستحصل على كل شيء أو ترتك
كل ما يتعلق بقطاع معدات الكامورا يف .KM
انسحبت كونيكا مينولتا من مهنة التصوير الفوتوغرايف يف  11سبتمرب  .911.ومت تسريح ثالثة آالف
وسبعمائة موظف .
أغلقت شركة  Konica Minoltaقسم التصوير الفوتوغرايف يف مارس  . 9115وتوقفت أقسا م
األفال م امللونة والورق امللون واملواد الكيميائية للصور الفوتوغرافية وآالت املعامل الرقمية املصغرة عن
العمل .اشرتت شركة  Dai Nippon Printingمصنع  ، Konica's Odawaraمع خطط
ملواصلة إنتاج الورق حتت العالمة التجارية  .Dai Nipponاستحوذت  CPACعلى مصنع Konica
للكيماويات .
وسعت كونيكا تواجدها التجاري وتبيع حاليًا منتجاتها يف األمريكتني وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا
والشرق األوسط وأفريقيا .
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سجل الكامورا
الرتكيز اليدوي  18ملم فيلم SLRs
كانت  Minoltaمنافسًا يف سوق  SLRمقاس  18ملم منذ تطوير  SRTللرتكيز اليدوي ()MF
ومناذج أخرى يف منتصف الستينيات .وضعت  Minoltaمعظم كاموراتها للمنافسة يف سوق اهلواة ،
على الرغم من أنها أنتجت  MF SLRعالي اجلودة يف . XD-11

كامورا ( – )Minolta Hi-Maticالرتكيز التلقائي
كانت آخر كامورات  MF SLRمن  Minoltaهي  X370و  .X700قامت شركة Shanghai
 )Optical Co. (Seagullبشراء أدوات ومصنع إنتاج من  Minoltaيف أوقات خمتلفة  ،مما جيعل
بعض سلسلة  X300لعالمة  Minoltaالتجارية  ،وتستمر يف إصدار MD mounts SLRs
املتوافقة مع النظا م القديم حتت اسم .Seagull
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ضبط بؤري تلقائي لكامورا  SLRلألفال م مقاس  18مم
حتى بيع وحدة التصوير الفوتوغرايف لشركة  Konica Minoltaلشركة  Sonyيف عا م ، 911.
أنتجت شركة  Konica Minoltaجمموعة  Minoltaالسابقة من الكامورات االنعكاسية أحادية
العدسة ذات الضبط البؤري التلقائي مقاس  18مم  ،واليت أطلق عليها اسم " " Minolta Maxxum
يف أمريكا الشمالية و "  " Minolta Dynaxيف أوروبا " مينولتا ألفا "يف اليابان وبقية آسيا.

كونيكا  - C35أوتوماتيكية
مت تقديم هذا النطاق يف عا م  4258مع  ، Minolta Maxxum 7000وبلغت ذروتها مع
 Maxxum 9االحرتايف ) (1997املصنوع الحقًا يف هيكل التيتانيو م ( )Ti2واملتقد م تقنيًا 5
( .)4222كانت كامورات  Minolta 35mm SLR AFالنهائية هي  Maxxum 50و 51
( Dynax 40و  ، ).1اليت صنعت يف الصني.
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الكامورات الرقمية
كان لدى  Konica Minoltaجمموعة من الكامورات الرقمية ذات النقاط والتقاط الصور للمنافسة
ال باسم  ، Dimâgeفيما
يف سوق التصوير الرقمي  .تضمن خط  Dimageاخلاص بهم (املصمم أص ً
بعد باسم  )DiMAGEالكامورات الرقمية وبرامج التصوير باإلضافة إىل املاسحات الضوئية لألفال م .
لقد ابتكروا فئة جديدة من الكامورات "اليت تشبه  "SLRمع تقديم  DiMAGE 7و DiMAGE 5
 .مزجت هذه الكامورات العديد من ميزات كامورا  SLRالتقليدية مع القدرات اخلاصة للكامورا
الرقمية .كان لديهم حلقة تكبور ميكانيكية وحلقة تركيز إلكرتونية على أسطوانة العدسة
واستخدموا معني منظر إلكرتوني ( )EVFيعرض  411يف املائة من عرض العدسة .
أضافوا العديد من امليزات عالية املستوى مثل املدرج التكراريوجعلت الكامورات متوافقة مع  TTLمع
اجليل األخور من ومضات  Minoltaلألفال م .SLR
مت تصميم عناصر التحكم ليتم استخدامها من قبل أشخاص على دراية بكامورات  ، SLRولكن مل
تكن عدسة الرتكيز التلقائي للتكبور اليدوي قابلة للتبديل .حيتوي الطراز  8على مستشعر 465 / 4
بوصة مع  161ميغا بكسل  ،وكان الزو م الثابت يساوي  981 -18مم (بالنسبة إىل تنسيق × 91
 1.مم) .حيتوي  ، Dimage 7الحقًا  i5و  Hi5و  A1على مستشعرات  8ميجابكسل واليت توفر
هلا نفس العدسة تغطية مكافئة  911 -95مم .
زاد  A2و  A200األحدث دقة املستشعر إىل  5ميجابكسل .كان الطرازان األصليان  Dimage 5و
 5أكثر حساسية لضوء األشعة حتت احلمراء من املوديالت الالحقة  ،واليت تضمنت فالتر مستشعر
األشعة حتت احلمراء األكثر عدوانية  ،لذلك أصبحت شائعة للتصوير باألشعة حتت احلمراء .
يتكامل  A1 / A2 / A200مع نظا م مستشعر قائم على املستشعر ويعمل بالكهرباء االنضغاطية ضد
اهتزاز الكامورا .قبل إغالق وحدة التصوير الفوتوغرايف  ،تضمنت تشكيلة  Dimâgeخط Z
التكبور الطويل  ،وخطوط ( E / Gسلسلة  Gاليت تضم أخورًا مناذج  Konicaالسابقة)  ،وخط X
رفيع  /خفيف  ،وخط  Aاملتقد م .
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و  DIMAGE G500كان املكون من مخسة ميجابيكسل كامورا رقمية مدجمة املصنعة من قبل
كونيكا مينولتا يف عا م  .9111ويأتي يف الفوالذ املقاو م للصدأ حالة X1 ،تكبور العدسة مع برميل
قابل للسحب ،ومزدوجة الرقمية اآلمنة و بوظيفة  MagicGateفتحات بطاقة ،والكامورا لديه يف
الثانية  461وقت بدء التشغيل .

كامورات  SLRالرقمية
قامت مينولتا ببعض الغزوات املبكرة يف كامورات  SLRالرقمية باستخدا م  RD-175يف عا م
 4228و  Minolta Dimâge RD 3000يف عا م  ، 4222لكنها كانت آخر الشركات
املصنعة للكامورات الكبورة اليت أطلقت كامورا  SLRرقمية ناجحة باستخدا م حامل  AF 35ملم يف
أواخر عا م . 9111
اعتمد  RD-175على فيلم  Maxxum / Dynax 505si 35ملم  SLRواستخد م ثالثة
مستشعرات صور  CCDخمتلفة مقاس بوصة  -اثنان لألخضر وواحد لألمحر واألزرق  -مزودًا
بالصور بواسطة آلية تقسيم الضوء باستخدا م مناشور مثبتة خلف عدسة .
يستخد م RD 3000 Minolta V-mountعدسات بتنسيق  APSواستخدمت مرة أخرى العديد
من أجهزة  - CCDهذه املرة مستشعران حبجم  468ميجابكسل  -بوصة مثبتان إلعطاء صورة
إخراج بدقة  965ميجابكسل .
مل يتم إطالق  Dynax / Maxxum / α 7Dحتى أواخر عا م ( 9111بعد االندماج مع )Konica
 ،وهي كامورا  SLRرقمية تعتمد على هيكل  Dynax / Maxxum 7 35ملم  SLRالناجح
جدًا .امليزة الفريدة هلذه الكامورا هي أنها تتميز بنظا م مضاد لالهتزاز داخل اجلسم للتعويض عن
اهتزاز الكامورا .
ومع ذلك  ،حبلول عا م  ، 9111كان لدى  Canonو  Nikonجمموعة كاملة من كامورات SLR
الرقمية والعديد من املصورين اجلادين قد حتولوا بالفعل  ،مما دفع  Konica Minoltaإىل االنسحاب
من السوق ونقل األصول إىل . Sony
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كان اثنان فقط من كامورات كونيكا مينولتا  SLRالرقمية اليت وصلت إىل اإلنتاج قبل انسحاب
الشركة هما  Dynax / Maxxum 7Dو ( Dynax / Maxxum 5Dوهو منوذج للمبتدئني
يشرتك يف مستشعر  D5وتقنية .)Anti-Shake
يف أوائل عا م  ، 911.أعلنت شركة  Sonyعن خط  )Sony α (Alphaمن كامورات SLR
الرقمية ( ،استنادًا إىل تقنية  )Konica Minoltaوذكرت أنه كان من املقرر إطالقها يف صيف عا م
. 911.
مت اإلعالن عن  Sony Alpha 100يف  .يونيو  ، 911.وافق بشكل عا م على أن يكون تصميم
 Konica Minoltaيعتمد على  D8مع احلد األدنى من مدخالت . Sony

كامورا كونيكا طراز

()Dimage A200

تضمنت جمموعة عدسات سوني الـ  94اليت مت اإلعالن عنها يف ذلك الوقت أيضًا مراجعات فقط
لتصميمات مينولتا السابقة  ،أو النماذج اليت كانت قيد التطوير  ،ومتت إعادة تسميتها مع تغيورات
جتميلية طفيفة .ظلت جمموعة  Sony Alpha DSLRاليت تستخد م حامل ' 'Aمتوافقة مع مجيع
عدسات نظا م  Minolta AFومعظم امللحقات من عا م  4258فصاعدًا.
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يف عا م  ، 9111أعلنت مينولتا عن طرح حمرك سوبر سونيك ( )SSMمع الرتكيز على عدد حمدود
من العدسات اجلديدة .مت االستغناء عن حمرك ميكانيكي بني الكامورا والعدسة  ،ولكن فقط
 SLRsاملصنوعة من  4222فصاعدًا ( Dynax / Maxxum 7وما بعده) كانت متوافقة  ،تتطلب
 Dynax 9احملرتف ترقية املصنع للعمل .أعلنت شركة  Sonyعن برنامج يف عا م  9115لتالئم
املزيد من العدسات املستقبلية مع  ، SSMوبالتالي  ،قد ال تتوافق هذه التصميمات مع أجسا م
.SLR 4222 -4258

تاريخ معدات العمل
أجهزة متعددة الوظائف
لبعض الوقت بعد االندماج بني  Konicaو  ، Minoltaاستمر بيع كال خطي اإلنتاج  ،بينما كانت
جهود البحث والتطوير جارية إلنشاء منتجات جديدة .كانت املنتجات األوىل اليت حتمل شارة Konica
 Minoltaبالكامل تقريبًا منتجات " "Konicaأو " ، "Minoltaحيث كانت منتجات اجليل التالي
اليت تنتجها الشركتان قبل االندماج.
تضمنت هذه املنتجات الطابعات متعددة الوظائف مثل ( Konica Minolta bizhub C350تصميم
" ، "Minoltaحيمل أيضًا شارة  Konica 8022و  )Minolta CF2203و Konica Minolta
( 7235تصميم ".)"Konica
تضمنت النماذج املتتالية تكاملًا أكرب بني جمموعيت التقنيات  ،وحتتوي املنتجات احلالية مثل
 bizhub C451على العديد من التقنيات من كال التارخيني.
بعض املنتجات مثل  bizhub 501هي أكثر وضوحًا تصميم حمرك من شركة بدالً من األخرى ،
ولكن النظا م نفسه  ،مبا يف ذلك التشغيل وامليزات وتقنيات هي . RIP
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الطابعات
نظرًا ألن عمليات الطابعة لشركة  Konicaالسابقة اقتصرت على "طرازات الطابعة" من طرازات
 ، MFPأو الطابعات املعاد تصنيفها من الشركات املصنعة األخرى  ،يف حني كانت عمليات الطابعة
لشركة  Minoltaالسابقة قوية منذ شراء ( QMSاكتمل يف عا م  9111بعد زيادة التأثور
واملساهمة من قبل مينولتا)  ،مل تتأثر عمليات الطابعة بشكل كبور يف البداية باندماج كونيكا
مينولتا .
يف الثمانينيات من القرن املاضي  ،صنعت  QMSطابعة الليزر  ، KISSوهي الطابعة األقل تكلفة يف
ذلك الوقت واليت كانت متوفرة بسعر  4228دوالرًا .
نظرًا للتعقيد املتزايد لكل من أجهزة الطابعة والطابعة متعددة الوظائف  ،زادت Konica Minolta
من مشاركة التكنولوجيا بني خطي املنتجات .يف العديد من املناطق  ،أدى ذلك إىل دمج شركة
منتجات الطابعة يف شركة منتجات معدات األعمال .

الشركات التجارية
قامت شركة كونيكا مينولتا بتقسيم وحدات األعمال إىل شركات منفصلة.

كونيكا مينولتا بيزنس تكنولوجيز إنك
يقو م قسم  Konica Minolta Business Technologiesبتطوير حلول املستندات املكتبية
اليت تركز على اللون والرقمنة والسرعة العالية والشبكات .منتجاتها الرئيسية هي الطابعات متعددة
الوظائف  ،وآالت التصوير  ،وطابعات الكمبيوتر  ،وآالت الفاكس  ،وامليكروفيلماألنظمة واللواز م
ذات الصلة .يقع املكتب الرئيسي للشعبة يف طوكيو .
مع وجود مكاتب إقليمية يف املقر الرئيسي العاملي تقع أيضًا يف :أملانيا (كونيكا مينولتا أوروبا) ،
الواليات املتحدة األمريكية (كونيكا مينولتا بيزنس سوليوشنز الواليات املتحدة األمريكية) ،
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نيوزيلندا (كونيكا مينولتا بيزنس سوليوشنز نيوزيلندا)  ،أسرتاليا (كونيكا مينولتا) أسرتاليا)
والصني (كونيكا مينولتا الصني).
هذه املقرات مسؤولة عن مبيعات ودعم شركات  Konica Minoltaيف كل بلد داخل منطقتها  ،مبا
يف ذلك املوزعني وشبكات الوكالء .يف حماولة لتحسني الرحبية يف سوق الطابعات املتدهور  ،بدأت
 Konica Minolta Business Solutionsباكتساب موفري خدمة إدارة حمتوى املؤسسات
( )ECMوموفري حلول الربامج .يف السنوات Hershey Technologies 914. - 9141
(سان دييغو  ،كاليفورنيا) )MD ،DocPoint / Quality Associates (Fulton ،
و  . DocuSource (Fullertonويعمل يف القسم حوالي  42.11موظف .

أجهزة طرفية متعددة الوظائف (الطابعات متعددة الوظائف)
متابعة األسواق التصوير املتقدمة كونيكا مينولتا يف الرقمية واألجهزة الطرفية متعددة الوظائف
( الطابعات متعددة الوظائف جمهزة) ،وصفت " "BIZHUBسلسلة ،مع وظائف متعددة (نسخ ،الطباعة

طابعة كونيكا مينولتا طراز ()bizhub C451
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والفاكس واملسح الضوئي) ،وميكن أن االندماج يف أي بيئة شبكة الشركة .إنها تسمح للمستخدمني
بتوحيد إدارة املعدات املكتبية املتصلة بشبكة باستخدا م سلسلة من برامج إدارة الشبكة وحتى إلدارة
ومشاركة كل من البيانات املمسوحة ضوئيًا والبيانات اليت مت إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر .

كونيكا مينولتا حللول الطباعة
جيل متقد م من طابعات الليزر باأللوان صغورة احلجم وخفيفة الوزن وعالية األداء .يستمر سوق طابعات
الليزر امللونة يف التوسع  ،مدعومًا بالتحول السريع لوثائق العمل من أحادية اللون إىل ملونة .طابعات الليزر
امللونة من  - Konica Minoltaاليت حتمل العالمة التجارية لسلسلة " "Magicolorوباستخدا م
تقنية احلرب املوروثة من  QMS / Qumeتشمل ما كان آنذاك أصغر وأخف طابعة ليزر ملونة يف
العامل جبودة تصوير فوتوغرافية تبلغ  9111نقطة يف البوصة  ،وهي  Magicolor 2430DLلعا م
. 9118
كما قدمت هذه الطابعة مباشرة اإلخراج من الكامورات الرقمية باستخدا م تقنية PictBridge
و  EXIFII Print Order Managementعرب .USB
تغطي سلسلة  Magicolorطرازات املنزل  /املكاتب ذات املستوى املبتدئ مثل الطرازات اخللفات من
طراز  ، 9111إىل حمطات الطباعة الكبورة لبيئات الشركات .
اعتبارًا من مايو  9115مت دمج أعمال ( Printing Solutionsأوروبا) مع Konica Minolta
( Business Solutionsأوروبا) كجزء من اإلصالحات اجلذرية داخل الشركة .

Konica Minolta Opto .Inc .
تقو م شركة  .Konica Minolta Opto. Incبتطوير املكونات والوحدات واألنظمة البصرية.
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Konica Minolta Medical & Graphic . Inc
تشارك شركة  .Konica Minolta Medical & Graphic . Incيف التصنيع والبيع واخلدمات
ذات الصلة لألفال م ومعدات املعاجلة للتصوير الطيب واجلرافيكي .تقع الشركة يف Grand
 ، MI ،Rapidsوتقو م بتصنيع وتوزيع مستلزمات فنون الرسم التقليدية والرقمية مبا يف ذلك :األفال م
التناظرية والرقمية  ،وأوراق فنون الرسومات  ،وألواح الطباعة التقليدية و  ، CTPواملواد الكيميائية
املعاجلة  ،ومعاجلات األفال م واأللواح  ،وأجهزة فصل األلوان  ،وألواح اللوحات  ،برامج تصحيح األلوان
الرقمية .ختد م الشركة الطباعة والنشر واتصاالت الشركات وصناعات الصحف.

Konica Minolta Sensing Inc .
تقد م  Konica Minolta Sensing Incمنتجات وبرامج وخدمات تستخد م تكنولوجيا التحكم
يف الضوء والقياس يف أربعة جماالت رئيسية للمنتجات :قياس اللون وقياس العرض والقياس ثالثي األبعاد
والقياس الطيب .
قياس اللون  :مقاييس الطيف الضوئي ومقاييس األلوان ثالثية األبعاد ( )Chroma Metersلقياس
اللون املنعكس واملنقول لألشياء .تُستخد م يف اجملاالت الصناعية وغورها من اجملاالت للتحكم يف جودة
األلوان  ،والتصنيف حسب اللون  ،وتطبيقات  CCMيف جمموعة متنوعة من املوضوعات  ،مبا يف ذلك
أجزاء السيارات  ،والطالء  ،والبالستيك  ،واملنسوجات  ،ومواد البناء واألطعمة  ،وتصحيح مشاكل
الرؤية .
التحليل الطيفي  :معدات التحليل الطيفي لألعمال املختربية والعلمية عرب طيف األشعة فوق البنفسجية /
املرئي  /نور .ميكن استخدا م معدات التحليل الطيفي الستعادة األعمال الفنية القدمية أو القدمية ،
وحتليل لون األطعمة واملشروبات  ،وقياس حمتوى الكحول يف الد م .
قياس العرض  :أجهزة حتليل ألوان العرض  ،ومقاييس األلوان الطيفية  ،ومقاييس اإلشعاع الطيفي
الختبار أداء وجودة العرض  ،وفحص وضبط توازن اللون األبيض والتباين  ،وقياس صفاء لون الشاشة
والسطوع والتوازن بدقة.
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تشمل املوضوعات أنواعًا خمتلفة من أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر (البالزما ، )LCD ،
باإلضافة إىل شاشات العرض األخرى (اهلواتف احملمولة والكامورات الرقمية ومعدات املالحة يف
السيارة) .
القياس ثالثي األبعاد  :تقو م احملوالت الرقمية ثالثية األبعاد مبسح الكائنات ثالثية األبعاد واستوراد
البيانات ثالثية األبعاد إىل أجهزة الكمبيوتر .ميكن استخدا م البيانات للتطبيقات الطبية  ،والبحث
األكادميي  ،واألرشفة ثالثية األبعاد  ،والدراسات األثرية  ،وإنتاج رسومات الكمبيوتر  ،وكذلك
للتطبيقات الصناعية مثل اهلندسة العكسية والتحقق من التصميم وفحص اجلودة .
القياس الطيب  :منتجات للقياسات غور الغازية للقيم الفسيولوجية .وتشمل هذه مقاييس التأكسج
النبضي اليت حتدد تشبع األكسجني يف الد م ومقاييس الورقان املدجمة اليت ميكنها اختبار األطفال
حديثي الوالدة من الورقان دون أخذ عينات الد م .

كونيكا مينولتا هيلثكور أموريكاس إنك
 ، .Konica Minolta Healthcare Americas Inc.املعروفة سابقًا باسم Konica
 ، Minolta Medical Imaging USA Inc.هي وحدة أعمال تابعة لشركة Konica
 ،Minolta Incويقع مقرها الرئيسي يف واين  ،نيوجورسي  .توفر الوحدة التصوير الشعاعي الرقمي
والتصوير باملوجات فوق الصوتية وحلول تكنولوجيا املعلومات للرعاية الصحية واحللول القائمة على
اخلدمة للمستشفيات ومراكز التصوير والعيادات واملمارسات اخلاصة يف مجيع أحناء الواليات املتحدة
وكندا وأمريكا الالتينية .
يف يوليو  ، 9145استحوذت الشركة على شركة  Ambry Geneticsلالختبارات اجلينية يف
أليسو فيجو بوالية كاليفورنيا  ،مقابل  4مليار دوالر أمريكي .
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خمزن الطباعة ( Kinko's Japanو )Kinko's Korea
يف عا م  ، 9149اشرتت  Konica Minoltaالعمليات اليابانية لشركة  . FedEx Kinko'sتتألف
الصفقة من بيع  .4مكتب طباعة يف مجيع أحناء اليابان .بعد ذلك  ،يف عا م  ، 9141اشرتت شركة
 Konica Minoltaعمليات  FedEx Kinkoيف كوريا اجلنوبية.
مت تغيور اسم عمليات  Kinkoيف كال البلدين فيما بعد إلزالة اإلشارة إىل  ، FedExولكنها
احتفظت باسم . Kinko
يف اليابان ،خيزن كينكوز يف كيوشو  ،شوغوكو و شيكوكو واستمر املناطق ليتم تشغيلها من قبل
 ،GA Creousوهي شركة تابعة جلنرال اساهي .

ماكينة كونيكا مينولتا ((C224E
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ماكينة كونيكا مونيتا ( )bizhub press c700دجييتال

معلومات اساسية عن الشركة
نوع الشركة  :شركة مساهمة عامة
شركة بورصة طوكيو 4112 :
الصناعة  :اإللكرتونيات
السلف كونيكا ( - )2112 - 0172مينولتا ()2112 - 0121
التأسيس  :تأسست يف  5أغسطس 2112
املقر الرئيسي  :شيودا  ،طوكيو  ،اليابان
مناطق اخلدمة  :مجيع أحناء العامل
الرئيس واملدير التنفيذي  :شوي ميانا
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املنتجات  :معدات املكتب  -التصوير الطيب  -األجهزة البصرية  -أجهزة القياس
اإليرادات  05100 :تريليون ين ()2105
صايف الدخل  22571 :مليار ين ()2105
عدد املوظفني  42211 :موظف (اعتبارًا من يونيو )2107
موقع الشركة االلكرتوني www.SanaPoaanaipo.com :
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سيكو إبسون Seiko ctsan

شركة سيكو إبسون احملدودة ( : Seiko Epsonتُعد إبسون اختصارًا لـ " Son of Electronic
 . )"Printerاليت تعرف بشكل واسع بامسها املختصر إبسون  :هي شركة إلكرتونيات يابانية،
فالشركة تعترب واحدة من أكرب الشركات يف العامل يف صناعة الطابعات وأجهزة الطباعة والتصوير
الرقمية.
يقع املقر الرئيسي للشركة يف سوا ،يف حمافظة ناغانو،باليابان  .ومتتلك الشركة العديد من
الشركات التابعة يف مجيع أحناء العامل  .وقد مت تأسيسها يف عا م . 4219
وهي شركة مُتخصصة يف تصميم وتصنيع األجهزة اإللكرتونية والطابعات وآالت التصوير ،كما
تُعترب من أفضل الشركات العاملية املُتخصصة يف هذا اجملال .
وتقو م بتصنيع النافثة للحرب والطابعات النقطية وطابعات الليزر واملاسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر
املكتبية وأجهزة العرض التجارية والوسائط املتعددة واملسرح املنزلي وأجهزة تلفزيون املسرح املنزلي
الكبورة والروبوتات ومعدات التشغيل اآللي الصناعي بيع طابعات اجلداول والسجالت النقدية وأجهزة
الكمبيوتر احملمولة والدوائر املتكاملة ومكونات شاشات الكريستال السائل واملكونات
اإللكرتونية األخرى املرتبطة بها.
كما تتميز طابعاتها عن الطابعات األخرى بأنها موزودة بتقنية  ،esc/pوهي تقنية للتعرف على
الصفحة أثناء الطباعة؛ مما يعطي حتكماً أكثر عند تشغيل هذا النوع من الطابعات ،كما يوجد
العديد من أنواع الطابعات للشركة  .منها اليت تعمل باألحبار أو الليزر .
ان الشركة واحدة من ثالث شركات أساسية يف جمموعة (سيكو)  ،وهو اسم معروف تقليديًا بتصنيع
ساعات (سيكو) منذ تأسيسها .
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حاليًا تعترب ثاني أكرب منتج للطابعات يف العامل ألجهزة الكمبيوتر الشخصية (وخاصة طابعات نفث
احلرب باأللوان) .
يبلغ رأس مال الشركة  8169مليار ين يف عا م  ، 9144واملبيعات بلغت  2516.مليار ين يف السنة
املالية املنتهية يف مارس  . 9144تشتمل تركيبة املبيعات ( )٪على املعدات املتعلقة باملعلومات ، 59
واجلهاز اإللكرتوني  ، 94واملعدات الدقيقة  .5تبلغ نسبة املبيعات اخلارجية .٪.9

حملة تارخيية
إلبسون تاريخ ميتد أكثر من مائة سنة .ويبدأ مع اخرتاع أول ساعة يد كوارتز ( Seiko Quartz
 )Astron 35SQيف العامل عا م .42.2

كود الطابعات
من أجل التحكم يف طابعاتها فقد اخرتعت شركة إبسون ما يعرف باسم  ESC/Pوالذي هو عبارة
عن لغة وصف الصفحة والذي أصبح الحقا معيار للتحكم يف الطابعات النقطية عند املصنعني يف أحناء
العامل .

املنتجات
تزدهر هذه الشركة اليو م يف كثور من اجملاالت التقنية .وتقو م الشركة بتصميم وتصنيع وتسويق
جمموعة من األجهزة :
الطابعات (احلربية ،املتعددة املها م ،الالزر. )...
املاسحات .
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الكامورات الرقمية .
الوسائط املتعددة العرض .

مبنى شركة (سيكو ابسون) يف طوكيو  ،اليابان

التاريخ
األصول
تعود جذور شركة  Seiko Epson Corporationإىل شركة تسمى  ،Daiwa Kogyoواليت
تأسست يف مايو  4219بواسطة  ، Hisao Yamazakiصاحب متجر ساعات حملي وموظف سابق
يف  ، K. Hattoriيف  ، Nagano ،Suwaاليابان .
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مت دعم  Daiwa Kogyoمن خالل استثمار من عائلة ( Hattoriمؤسس جمموعة Seiko
 ) Groupوبدأت كشركة مصنعة ألجزاء ساعة ( Daini Seikoshaحاليًا Seiko
. ) Instruments
بدأت الشركة عملها يف خمزن ميسو جمدد مبساحة  911مرتًا مربعًا ( 9811قد م مربع) يعمل فيه 99
موظفًا.
يف عا م  ، 4211أنشأت  Daini Seikoshaمصنعًا يف  Suwaلتصنيع ساعات  Seikoمع
. Daiwa Kogyo
يف عا م  ، 4282مت تقسيم مصنع  Suwaالتابع لشركة  Daini Seikoshaودجمها يف Daiwa
 Kogyoلتشكيل  ،Suwa Seikosha Co. Ltdالشركة الرائدة يف Seiko Epson
.Corporation
طورت الشركة العديد من تقنيات الساعات .على وجه اخلصوص  ،طورت أول ساعة كوارتز حممولة
يف العامل ( )Seiko QC-951يف عا م  ، 42.1وأول ساعة كوارتز يف العامل ( Seiko Quartz
 ) Astron 35SQيف عا م  ، 42.2وأول ساعة كوارتز أوتوماتيكية لتوليد الطاقة ( Seiko
 )Auto-Quartzيف عا م  4255و يف الربيع حمرك حركة ساعة يف عا م .4222
تعد أعمال الساعات هي أصل تقنيات الشركة الدقيقة وال تزال واحدة من الشركات الرئيسية لشركة
 Seiko Epsonاليو م على الرغم من أنها متثل أقل من عُشر إمجالي اإليرادات  .تُباع الساعات اليت
تصنعها الشركة من خالل شركة  ، Seiko Watch Corporationوهي شركة تابعة لشركة
. Seiko Holdings Corporation

الطابعات
يف عا م  ، 42.4أنشأت  Suwa Seikoshaشركة تسمى  .Shinshu Seiki Coكشركة
فرعية لتوريد قطع غيار دقيقة لساعات  .Seikoعندما مت اختيار  Seiko Groupلتكون ساعة
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الوقت الرمسي لدورة األلعاب األوملبية الصيفية لعا م  42.1يف طوكيو  ،كان من الضروري وجود
عداد طباعة لتوقيت األحداث  ،وبدأت شينشو سيكي يف تطوير طابعة إلكرتونية.
يف سبتمرب  ، 42.5أطلقت  Shinshu Seikiأول طابعة صغورة يف العامل "EP-101 ("EP ،
للطابعة اإللكرتونية) واليت سرعان ما مت دجمها يف العديد من اآلالت احلاسبة .يف يونيو  ، 4258مت
إطالق اسم إبسون للجيل التالي من الطابعات على أساس  EP-101الذي مت طرحه للجمهور( .إبسون:
 :EP-SONابن الطابعة اإللكرتونية) .يف أبريل من نفس العا م  ،مت تأسيس شركة Epson
 .America Incلبيع طابعات لشركة . Shinshu Seiki Co

إبسون HX-20
يف يونيو  ، 4255مت طرح طابعة  )TX-80 (TP-80ذات املصفوفة النقطية املكونة من مثانني عمودًا
يف السوق  ،وكانت تستخد م بشكل أساسي كطابعة نظا م جلهاز الكمبيوتر Commodore
 . PETبعد عامني من التطوير اإلضايف  ،مت إطالق الطراز احملسن  )MX-80 (MP-80يف أكتوبر
 .4251وسرعان ما مت وصفه يف إعالن الشركة بأنه الطابعة األكثر مبيعًا يف الواليات املتحدة .
يف يوليو  ، 4259أطلقت شركة  Shinshu Seikiنفسها رمسيًا اسم شركة  Epsonوأطلقت
أول كمبيوتر حممول يف العامل  ، )HX-20 (HC-20 ،ويف مايو  ، 4251مت تطوير وإطالق أول
تلفزيون  LCDملون حممول يف العامل من قبل الشركة.
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طابعة حرب Epson Photo R2000

يف نوفمرب  ، 4258اندجمت شركة  ،Suwa Seikosha Co. Ltdوشركة Epson
لتشكيل شركة Seiko Epson Corporation.
طورت الشركة تقنية نفث احلرب  ، Micro Piezoواليت استخدمت بلورة كهرضغطية يف كل فوهة
ومل تقم بتسخني احلرب عند رأس الطباعة أثناء رش احلرب على الصفحة  ،وأصدرت خرطوشة حرب
( Epson MJ-500طابعة  )Epson Stylus 800يف مارس  .4221بعد فرتة وجيزة يف عا م
 ، 4221أصدرت إبسون أول طابعة نافثة للحرب ملونة عالية الدقة ( 591 × 591نقطة يف البوصة
كانت تعترب دقة عالية)  )Epson Stylus Color (P860A ،باستخدا م تقنية رأس Micro
 .Piezoاستخدمت املوديالت األحدث من سلسلة  Stylusحرب  DURABriteاخلاص من إبسون.
لديهم أيضا اثنني من حمركات األقراص الصلبة .واجهة  HD 850و  .HD 860 MFMاملواصفات
مرجعية للنشر  SAMSلإلضافة الثالثة لألجهزة .WINN L. ROSCH
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 ، R-D1كامورا رقمية لتحديد املدى
يف عا م  ، 4221بدأت إبسون يف االستعانة مبصادر خارجية ملندوبي املبيعات للمساعدة يف بيع منتجاتهم
يف متاجر البيع بالتجزئة يف الواليات املتحدة .يف نفس العا م  ،بدأوا برنامج مبيعات Epson
.Weekend Warrior
كان الغرض من الربنامج هو املساعدة يف حتسني املبيعات وحتسني معرفة مندوبي مبيعات التجزئة
مبنتجات إبسون والتعامل مع خدمة عمالء إبسون يف بيئة البيع بالتجزئة .مت تعيني املندوبني يف مناوبة
نهاية األسبوع  ،عادةً حوالي  91 -49ساعة يف األسبوع .
بدأت  Epsonبرنامج  Weekend Warriorمع ( TMG Marketingاآلن Mosaic Sales
 ، )Solutionsثم مع  ، Keystone Marketing Incثم  ، Mosaicواآلن مع
.Campaigners INC
انتهى عقد  Mosaicمع  Epsonيف  91يونيو  ، 9115ومتثل  Epsonاآلن بواسطة
 .Inc ،Campaignersال يتم االستعانة مبصادر خارجية ملندوبي املبيعات يف ،Campaigners
.Inc
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حيث استأجرت  " Epsonعمال الرفوف"لضمان قيا م عمالء التجزئة بعرض املنتجات بشكل صحيح.
وهذا حيرر فريق املبيعات املنتظم لديهم للرتكيز على حلول املبيعات املرحبة لـ  VARومتكامل األنظمة
 ،مما يرتك" البيع بالتجزئة "للمندوبني الذين ال حيتاجون إىل مهارات البيع.

أجهزة الكمبيوتر الشخصية
ابتداءً من عا م  ، 4251دخلت إبسون سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية من خالل  ، QX-10وهو
جهاز  Z80متوافق مع  .CP / Mحبلول عا م  ، 425.انتقلت الشركة إىل السوق املتنامي املتوافق مع
أجهزة الكمبيوتر باستخدا م خط األسهم .انسحبت  Epsonمن سوق أجهزة الكمبيوتر يف عا م
.422.
القرن  94يف يونيو  ، 9111أصبحت الشركة عامة بعد إدراجها يف القسم األول من بورصة طوكيو .
اعتبارًا من عا م  ، 9112ال تزال عائلة هاتوري واألفراد والشركات املرتبطة بها من املساهمني
الرئيسيني يف  Seiko Epsonولديهم القوة.

طابعة  + Epson LX-300مصفوفة نقطية  ،مع ترقية ألوان اختيارية
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على الرغم من أن  Seiko Holdingsو  Seiko Epsonلديهما بعض املساهمني املشرتكني مبا
يف ذلك األعضاء الرئيسيني يف عائلة  ، Hattoriإال أنهما غور منتسبني .يتم إدارتها وتشغيلها بشكل
مستقل متامًا .أنشأت إبسون صورة عالمتها التجارية اخلاصة  ،لكنها نادرًا ما تستخد م .Seiko
يف عا م  ، 9111قدمت إبسون كامورا  R-D1الرقمية  ، RangeFinderاليت تدعم Leica M
 mountو  Leica screw mount M39العدسات مع حلقة حمول .هذه الكامورا هي أول أداة
حتديد مدى رقمية يف السوق .نظرًا ألن مستشعرها أصغر من مستشعر إطار الفيلم القياسي مقاس 18
مم  ،فإن العدسات املثبتة على  R-D1تتمتع مبيزة عرض اجملال  4681مرة مثل تلك املوجودة يف
الكامورا القياسية مقاس  18مم .
اعتبارًا من عا م  ، 911.مت استبدال  R-D1بـ  R-D1s. R-D1sأقل تكلفة لكن أجهزتها
متطابقة .أصدرت إبسون تصحيحًا للربامج الثابتة لرفع مستوى األداء الوظيفي الكامل لكامورا R-D1
اليت تليها  -وهي أول شركة مصنعة للكامورات الرقمية توفر مثل هذه الرتقية جمانًا .
يف عا م  ، 9112أصبحت الشركة املالكة الكاملة لساعة أورينت  ،إحدى أكرب الشركات املصنعة
للساعات يف اليابان .
يف سبتمرب  ، 9149قدمت إبسون طابعة تسمى Epson Expression Premium XP-800
 .Small-in-Oneلديها القدرة على الطباعة السلكيًا .عالوة على ذلك  ،فإن االسم Expression
يتبع مناذج خمتلفة من املاسحات الضوئية .
يف سبتمرب  ، 9148طرحت إبسون طابعة  ، Epson ET-4550 ،واليت بدالً من خراطيش الطباعة
 ،متكن املستخد م من صب احلرب يف حمابر منفصلة عن زجاجات احلرب .يف الربع الثالث من عا م
 ، 9149بلغت حصة إبسون السوقية العاملية يف بيع الطابعات وآالت النسخ واألجهزة متعددة الوظائف
 48691باملائة .
تشارك إبسون أيضًا يف سوق النظارات الذكية  .منذ عا م  ، 914.متتلك الشركة ثالثة مناذج خمتلفة.
أول ما كان هو  Epson Moverio BT-100والذي أعقبه  .Epson Moverio BT-200يف

- 315 -

عا م  ، 914.أصدرت الشركة أيضًا  Moverio Pro BT-2000وهي نسخة مطورة موجهة حنو
املؤسسات من  BT-200مزودة بكامورات جمسمة .
كانت الشركة أيضًا أول من أطلق نظارات ذكية للمستهلكني مع رؤية من خالل البصريات اليت
جعلتها حتظى بشعبية كبورة حتت طيارين بدون طيار ألنها قادرة على احلصول على رؤية أول شخص
بينما ال تزال قادرة على رؤية الطائرة بدون طيار يف السماء .
قدمت إبسون  914.طابعة احلرب  :SureColor SC-P10000فهي تطبع بأحبار بعشرة ألوان وما
يصل إىل  11بوصة (  4644م) .
للتحكم يف طابعاتها  ،قدمت إبسون لغة حتكم يف الطابعة  ،وهي رمز  Epsonالقياسي للطابعات أو
(  ، ) ESC / Pواليت أصبحت معيارًا صناعيًا فعليًا للتحكم يف تنسيق الطباعة خالل عصر الطابعات
النقطية ؛ اليت بدأت شعبيتها يف البداية بواسطة . Epson MX-80

الروبوتات
 Epson Robotsهو قسم تصميم وتصنيع الروبوتات يف إبسون .تنتج  Seiko Epsonبعض
املتحكمات الدقيقة  ،مثل . S1C63

اخلالفات حول خرطوشة احلرب
يف يوليو  ، 9111نصحت مجعية املستهلكني اهلولندية أعضائها البالغ عددهم  .116111مبقاطعة
طابعات  .Epson inkjetيف هولندا املستندة تنظيم زعم أن عمالء إبسون اتهم ظلما للحرب أنها ميكن
أن تستخد م أبدا .يف وقت الحق من ذلك الشهر  ،تراجعت اجملموعة عن دعوتها ملقاطعة منتجات إبسون
على الصعيد الوطين وأصدرت بيانًا يسلم فيه بأن احلرب املتبقي يف خراطيش إبسون كان ضروريًا
للطابعات لتعمل بشكل صحيح .
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صممت إبسون احلرب ليتم تركه يف اخلراطيش (ويف الواقع لقد فعلوا ذلك منذ أن طوروا الرأس
الكهربائي االنضغاطي) بسبب طريقة عمل آلية السد .
إذا جفت آلية السد  ،فإن الرؤوس تتعرض خلطر االنسداد  ،وبالتالي سيكون اإلصالح املكلف
ضروريًا .كان السبب يف تراجع احتاد املستهلكني اهلولنديني عن بيانهم هو أن إبسون  ،كما متت
اإلشارة إليه  ،قد أصدرت بيانًا بشأن عدد الصفحات (يف تغطية  ٪8عادةً لورقة  )A4اليت ميكن أن
تتحملها كل خرطوشة للطباعة.
ومع ذلك  ،قامت شركة  ، Epson America Inc.بتسوية دعوى قضائية مجاعية أقيمت أما م
حمكمة لوس أجنلوس العليا  .مل تعرتف الشركة بالذنب  ،لكنها وافقت على رد  18دوالرًا ألي
شخص اشرتى طابعة نفثت احلرب من إبسون بعد  5أبريل ( 4222جيب استخدا م  91دوالرًا على األقل
يف متجر  Epsonاإللكرتوني) .
وفقًا خلدمة  IDGاإلخبارية  ،قدمت إبسون شكوى إىل جلنة التجارة الدولية األمريكية ( )ITCيف
فرباير  ، 911.ضد  91شركة قامت بتصنيع أو استوراد أو توزيع خراطيش احلرب املتوافقة مع إبسون
إلعادة بيعها يف الواليات املتحدة يف مارس يف  11سبتمرب  ، 9115أصدر القاضي بول لوكرن يف
مركز التجارة الدولية قرارًا أوليًا بأن خراطيش احلرب املعنية تنتهك براءات اخرتاع إبسون .

طابعة ابسون طراز ()SureColor SC-F100
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أوصى القاضي أيضًا مبنع تلك الشركات وغورها من تصنيع أو استوراد أو إعادة بيع خراطيش إبسون يف
الواليات املتحدة  ،كما قالت إبسون .
يف عا م  ، 9148اتضح أن طابعات إبسون أفادت بأن اخلراطيش فارغة بينما يف الواقع يتبقى  ٪91من
احلرب .

جهاز نقاط البيع طراز ( )Epson TM-m30II-S Series
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معلومات اساسية عن الشركة
اسم الشركة Seiko Epson Co. Ltd :
تاريخ التأسيس  :عا م  1430يف (سوا ،ناغانو ،اليابان)
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
البورصة  :بورصة طوكيو ().591
الدولة  :اليابان
مدير الشركة  :سيجي هاناوكا
الرئيس التنفبذي  :مينورو اوسوي
املقر الرئيسي  :طوكيو  .اليابان (مسجلة رمسيا يف شينجوكو ،طوكيو)
الشركة اال م  :سيكو
الصناعة  :اإلليكنرونيات
املنتجات  :املعدات املتعلقة باملعلوماتية  -األجهزة اإلليكرتونية  -املنتجات الدقيقة
مناطق احلدمة  :مجيع أحناء العامل
عدد املوظفني  546111 :موظف (يف مجيع احناء العامل) (وفقا لعا م )9191
اإليرادات  568 :مليار يورو (يف السنة املالية )9145
موقع الشركة االلكرتوني www.epson.com :
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داي نيبون للطباعة Dai Nippon Printing

شركة داي نيبون للطباعة احملدودة  : Dai Nippon Printing Co. Ltdهي شركة طباعة
يابانية ،اليت أُنشئت يف عا م  .455.وتعمل شركة الطباعة يف ثالثة جماالت املعلومات واالتصاالت،
منط احلياة ولواز م صناعية وااللكرتونيات .
وتشارك يف جمموعة متنوعة واسعة من عمليات الطباعة ،بدءًا من اجملالت من خالل ظل األقنعة إلنتاج
شاشات العرض ،وكذلك اقرتان تعزيز هياكل  ،EnWوتشتت لعرض اإلضاءة اخللفية.
يف عا م  4218دجمت (نيسان برنتينج) مع اسم الشركة احلالي .باإلضافة إىل الكتب واجملالت ،
بعد احلرب العاملية الثانية  ،تقدموا إىل الطباعة التجارية  ،والطباعة اخلاصة  ،وما إىل ذلك  ،وتطورت
بشكل كبور  ،واحتلت اجلزء العلوي من هذه الصناعة.

مقر شركة ( )DNPيف شينجوكو  ،طوكيو  ،اليابان
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باإلضافة إىل ذلك  ،فقد تطورت إىل خدمات اإللكرتونيات واملعلومات الرقمية  ،وحتولت إىل صناعة
معاجلة معلومات عامة تتجاوز الطباعة .تفتخر حبصة سوقية عاملية مع أقنعة الظل لتقنية تطبيقات ما قبل
الطباعة .
للشركة لديها أكثر من  186111موظف  ..ورأس املال الشركة يبلغ  44161مليار ين وفقا لعا م
 ، 9144واملبيعات بلغت  485261مليار ين يف السنة املالية املنتهية يف مارس من عا م . 9144

طابعة ( )DNP SL620 II + DS820احلرارية
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طابعة  DNP DS620بالتبخور احلراري باأللوان

معلومات اساسية عن الشركة
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
البورصة  :بورصة طوكيو ()5249
اسم الشركة  :شركة داي نيبون للطباعة احملدودة
التأسيس  :تأسست يف  2أكتوبر  455.يف طوكيو  ،اليابان
املقر الرئيسي  :طوكيو  ،اليابان
مدير الشركة  :يوشيتوشي كيتاجيما
الصناعة  :صناعة الطباعة
املنتجات  :بطاقة  - ICالبطاقة الذكية  -قناع الظل  -قناع الصور  -مواد البناء  -شرائط
النقل احلراري
اخلدمات  :خدمة األعمال التجارية  -الطباعة التجارية
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الشركات التابعة :
DNP Imagingcomm America Corporation
DNP Imagingcomm Europe
عدد املوظفني  15..95 :موظف () 9142
اإليرادات  461146818 :ين (حتى  14مارس )9142
موقع الشركة االلكرتوني www.dnp.co.jp/eng :
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كيوسريا Kyocera

كيوسورا كوربوريشن ( : )nartaropaan aCaPrroهي شركة متعددة اجلنسيات  .مقرّها يف
كيوتو ،باليابان.
مت تأسيسها باسم  ، Kyoto Ceramic Company Ltd.يف عا م  4282بواسطة)كازو
إيناموري( أعيد تسميته يف عا م . 4259
تقو م الشركة بتصنيع منتجات متنوعة مثل الطابعات وأجهزة التصوير املكتبية ومعدات االتصاالت
ومكونات أشباه املوصالت ،ومنتجات السوراميك ،ونظم اخلاليا الشمسية وأدوات القطع فضالً عن
مكونات للمعدات الطبية .
قامت شركة (كيوسورا) بتنويع تقنية تأسيسها يف مواد السوراميك من خالل التطوير الداخلي
وكذلك عمليات الدمج واالستحواذ االسرتاتيجية .
تقو م الشركة بتصنيع السوراميك الصناعي وأنظمة توليد الطاقة الشمسية ومعدات االتصاالت السلكية
والالسلكية ومعدات تصوير املستندات املكتبية واملكونات اإللكرتونية وحز م أشباه املوصالت وأدوات
القطع واملكونات ألنظمة زراعة األسنان الطبية.
رأمسال الشركة بلغ  44865مليار ين يف عا م  ،9144واملبيعات السنة املالية املنتهية يف مارس 9144
بلغت تريليون و  9..62مليار ين .

- 316 -

املقر الرئيسي لشركة (كيوسورا) يف والية كيوتو ،اليابان

التاريخ
أصول حتى 0222
كان منتج (كيوسورا) األصلي عازلًا خزفيًا معروفًا باسم " "kelcimaالستخدامه يف أنابيب الصور
التلفزيونية .
قامت الشركة بتكييف تقنياتها بسرعة إلنتاج جمموعة موسعة من مكونات السوراميك للتطبيقات
اإللكرتونية واهليكلية .يف الستينيات من القرن املاضي  ،عندما أدى برنامج الفضاء التابع لوكالة ناسا
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 ،ووالدة وادي السيليكون  ،وتطور تكنولوجيا الكمبيوتر إىل زيادة الطلب على الدوائر املتكاملة
ألشباه املوصالت ( ، )ICsطورت (كيوسورا) حز م أشباه املوصالت اخلزفية اليت ال تزال من بني
خطوط إنتاجها األساسية اليو م .
يف منتصف السبعينيات  ،بدأت (كيوسورا) يف توسيع تقنياتها املادية إلنتاج جمموعة متنوعة من منتجات
السوراميك التطبيقية  ،مبا يف ذلك الوحدات الكهروضوئية الشمسية .
أنظمة استبدال األسنان واملفاصل املتوافقة حيوياً ؛ أدوات القطع الصناعية السوراميك االستهالكي ،
مثل سكاكني املطبخ ذات الشفرات اخلزفية وأقال م احلرب ذات الرؤوس اخلزفية ؛ واألحجار الكرمية
املزروعة يف املخترب  ،مبا يف ذلك الياقوت والزمرد والياقوت األزرق واألوبال والكسندريت
والبادبارادشاس .
استحوذت الشركة على تقنيات تصنيع املعدات اإللكرتونية واالتصاالت الالسلكية يف عا م  4252من
خالل استثمار يف  ، Cybernet Electronics Corporationواليت مت دجمها يف (كيوسورا) يف
عا م .4259
وبعد ذلك بوقت قصور  ،قدمت (كيوسورا) أحد أوائل أجهزة الكمبيوتر احملمولة احملمولة اليت تعمل
بالبطاريات  ،واليت مت بيعها يف الواليات املتحدة باسم و تاندي منوذج  ، 411واليت ظهرت على شاشة
 LCDوهاتف مود م القدرة على نقل البيانات .
حصلت (كيوسورا) على تقنيات بصرية من خالل االستحواذ على ،Yashica Company
 Limitedيف عا م  ، 4251جنبًا إىل جنب مع اتفاقية الرتخيص السابقة لـ  Yashicaمع Carl
 ، Zeissوتصنيع الكامورات الرقمية واألفال م حتت األمساء التجارية (كيوسورا) و  Yashicaو
 Contaxحتى عا م  ، 9118عندما أوقفت الشركة مجيع األفال م والكامورات الرقمية إنتاج .
يف  ،s4251وتسويقها كيوسورا املكونات الصوتية ،مثل مشغالت األقراص املضغوطة  ،استقبال ،
األقراص الدوارة  ،و الطوابق كاسيت .
هذه العناصر املميزة املميزة  ،مبا يف ذلك املنصات القائمة على السوراميك كيوسورا  ،واليت يبحث
عنها هواة اجلمع حتى يومنا هذا .يف وقت من األوقات  ،كانت كيوسورا متتلك العالمة التجارية
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الشهورة  KLHاليت أسسها هنري كلوس  ،على الرغم من أن كلوس وموظفي التصميم واهلندسة
األصليني يف كامربيدج قد تركوا الشركة حبلول وقت شراء كيوسورا .يف عا م  ، 4252توقفت
(كيوسورا) عن إنتاج مكونات الصوت وسعت إىل شراء مشرت للعالمة التجارية . KLH
يف عا م  ، 4252استحوذت شركة (كيوسورا) على شركة  ، Elco Corporationوهي شركة
تصنيع املوصالت اإللكرتونية .يف عا م  ، 4221توسعت عمليات كيوسورا العاملية بشكل كبور مع
إضافة شركة  ، AVX Corporationوهي شركة تصنيع عاملية للمكونات اإللكرتونية السلبية ،
مثل مكثفات رقاقة السوراميك واملرشحات ومثبطات اجلهد .
أدى التوسع يف مبيعات منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إىل قيا م الشركة بإنشاء Kyocera
 Solar Corporationيف اليابان يف عا م  ، 422.وشركة  Kyocera Solarيف الواليات
املتحدة يف عا م .4222
يف  1أغسطس  ، 4222أكملت (كيوسورا) اندماجها مع شركة  Golden Genesisلتكامل
أنظمة الطاقة الشمسية (ناسداك ) GGGO :

 0222حتى اآلن
يف يناير  ، 9111استحوذت (كيوسورا) على الشركة املصنعة آلالت التصوير Mita Industrial
 ، Limited ،Companyوأنشأت ( Kyocera Mita Corporationاآلن Kyocera
 ، )Document Solutions Corporationومقرها أوساكا  ،اليابان  ،مع فروع يف أكثر من
 98دولة .
أيضًا يف عا م  ، 9111استحوذت شركة (كيوسورا) على عمليات تصنيع اهلواتف احملمولة لشركة
 Qualcomm Incorporatedلتشكيل شركة  .Kyocera Wireless Corpيف عا م
 ، 9111أنشأت شركة  Kyocera Wireless Corpشركة Kyocera Wireless India
) ، (KWIوهي شركة فرعية للهواتف احملمولة يف بنغالور .أقامت  KWIحتالفات مع العديد من
الالعبني الرائدين الذين يقدمون خدمات  CDMAيف اهلند.
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كانت شركة  Kyocera Wireless Corporationأول شركة مجعت بني إمكانات
 BREWوعروض األلوان الرائعة احملسنة على أجهزة  CDMAللمبتدئني  ،عندما عرضت أجهزة
 BREWيف مؤمتر . BREW 2003 Developers
يف عا م  ، 9115استحوذت (كيوسورا) على  ، Sanyo Mobileقسم اهلاتف احملمول لشركة
 ، .Ltd ،Sanyo Electric Co.والعمليات املرتبطة بها يف اليابان والواليات املتحدة وكندا .
يف أبريل  ، 9112كشفت (كيوسورا) عن هاتفها  EOSيف  ، CTIAمع  OLEDوالذي يعمل
بالطاقة احلركية من املستخد م .حيتوي النموذج األولي للهاتف أيضًا على تصميم قابل للطي قادر على
التحول إىل جمموعة متنوعة من األشكال .
يف عا م  ، 9112باعت (كيوسورا) قسم البحث والتطوير اهلندي (السلكيًا) لشركة Mindtree
Limited
يف مارس  ، 9141أطلقت (كيوسورا) أول هاتف ذكي هلا (  ) Zioمنذ عا م  ، 9114بعد الرتكيز
على اهلواتف منخفضة التكلفة.
يف مارس  ، 9141أعلنت (كيوسورا) عن اندماج شركتيها اململوكتني بالكاملKyocera :
 Wireless Corpومقرها سان دييغو و  . Kyocera Communications Inc.واستمرت
املؤسسة املدجمة حتت اسم . Kyocera Communications Inc
يف يونيو  ، 9141استحوذت (كيوسورا) على جزء من تصميم وتصنيع شاشات الكريستال السائل
( )LCDللرتانزستور ذي األغشية الرقيقة ( )TFTلشركة Sony Mobile Display
 Corporationالتابعة لشركة . Sony
يف أكتوبر  ، 9141استحوذت (كيوسورا) على ملكية  ٪ 411من أسهم TA Triumph-Adler
( AGنورمربج  ،أملانيا) وحولت الشركة التابعة إىل .TA Triumph-Adler GmbH
توزع  TA Triumph-Adler GmbHحاليًا أجهزة وبرامج الطباعة من  Kyoceraمع العالمات
التجارية  TA Triumph-Adlerو  UTAXداخل منطقة ( EMEAأوروبا والشرق األوسط
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وأفريقيا) .يقع  TA Triumph-Adler GmbHيف نورمربج بأملانيا و ( UTAX GmbHشركة
تابعة لـ  )TA Triumph-Adlerيف نورديرستيدت  ،أملانيا.
يف يوليو  ، 9144استحوذت شركة  Kyocera Fineceramics GmbHاململوكة بالكامل
لشركة (كيوسورا) ومقرها أملانيا على ملكية  ٪ 411من األسهم يف شركة تصنيع وبيع أدوات
القطع الصناعية ومقرها الدمنارك  .Unimerco Group A / S ،ومنذ ذلك احلني مت تغيور اسم
الشركة ل(كيوسورا) . UNIMERCO A / S
يف فرباير  ، 9149أصبحت (كيوسورا) هي املالك اإلمجالي لشركة ، Optrex Corporation
واليت مت تغيور امسها الحقًا إىل .Kyocera Display Corporation
يف مارس  ، 914.استحوذت (كيوسورا) على شركة دولية ألدوات القطع تسمى SGS Tool
 Companyمقابل  52مليون دوالر .
يف نوفمرب  ، 9191استحوذت (كيوسورا) على شركة مصدر ضوء تسمى  .SLD laserابتكرت
الشركة منتجًا يستخد م الفوسفور لتحويل ضوء الليزر األزرق إلنتاج مصادر ضوء أبيض واسعة النطاق
وغور متماسكة وعالية اإلنارة .

املنتجات الرئيسية
الطابعات واألجهزة متعددة الوظائف
تقو م شركة  Kyocera Document Solutions Corporationبتصنيع جمموعة واسعة من
الطابعات متعددة الوظائف .وخراطيش احلرب اليت تُباع يف مجيع أحناء أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
وأسرتاليا واألمريكتني .
يتم أيضًا تسويق أجهزة طباعة  Kyoceraحتت اسم  Copystarيف األمريكتني وحتت اسم TA
 Triumph-Adlerو  Utaxيف منطقة ( EMEAأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا) .هذا التقسيم
انتهى به آرون توماس (رئيس قسم أمريكا الشمالية) وهنري جود وآد م ستيفنز .
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هواتف األقمار الصناعية
يف املاضي  ،صنعت (كيوسورا) هواتف تعمل باالقمار الصناعية لل إيريديو م الشبكة .مت إطالق ثالثة
أجهزة يف عا م  4222مبا يف ذلك واحد مع حمطة إرساء غور عادية واليت حتتوي على جهاز إرسال
واستقبال إيريديو م وهوائي  ،باإلضافة إىل بيجر لشبكة إيريديو م .

اهلواتف احملمولة
أمريكا الشمالية (شركة كيوسورا الدولية)
تقو م شركة (كيوسورا) بتصنيع اهلواتف احملمولة لشركات االتصاالت الالسلكية يف الواليات املتحدة
وكندا .يتم التسويق من خالل شركتها الفرعية . Kyocera International Inc
استحوذت (كيوسورا) على األعمال الطرفية لشركة تكنولوجيا االتصاالت الرقمية األمريكية
كوالكو م يف فرباير  ، 9111وأصبحت موردًا رئيسيًا للهواتف احملمولة .يف عا م  ، 9115استحوذت
(كيوسورا) أيضًا على أعمال أجهزة اهلاتف اخلاصة بـ  ، Sanyoوشكلت يف النهاية " Kyocera
 ." Communications Incيقع قسم حمطات (كيوسورا) لالتصاالت يف سان دييغو .

اليابان
تقو م شركة  Kyocera Corporationبتصنيع وتسويق اهلواتف للسوق اليابانية واليت تُباع
مباركات خمتلفة .تصنع (كيوسورا) هواتف لبعض شركات االتصاالت الالسلكية اليابانية مبا يف
ذلك  auو  willcomو  SoftBankو . Y! mobile
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هاتف حممول طراز ) (KDDI IS K Seriesمن إنتاج شركة (كيوسورا)

يف مايو  ، 9149أصدرت (كيوسورا) أول هاتف ذكي يف العامل بدون مكرب صوت Kyocera ،
 .Urbano Progressoينتج هذا اهلاتف اهتزازًا لتوصيل الصوت من خالل قناة األذن بدالً من
السماعة املعتادة  ،مما يسهل مساع احملادثات اهلاتفية يف األماكن املزدمحة والصاخبة .
هذا يفيد أيضًا أولئك الذين يعانون من صعوبة يف السمع  ،لكنهم ليسوا أصمًا متامًا .ميكن استخدامه
يف مجيع أحناء العامل مع هوائيات  CDMAو  GSMو  GPRSو  .UMTSهذا اهلاتف متاح فقط
يف اليابان .

اخلاليا الشمسية
حتتفظ (كيوسورا) بقواعد إنتاج للخاليا الكهروضوئية والوحدات الشمسية يف اليابان والصني .يف عا م
 ، 9112مت اإلعالن عن توفر وحدات كيوسورا الشمسية كخيار يف تويوتا بريوس .
كما تقو م الشركة بتشغيل حمطات للطاقة الشمسية  ،مثل حمطة (كاجوشيما ناناتسوجيما) الضخمة
للطاقة الشمسية .

- 323 -

سوراميك متقد م
تبيع (كيوسورا) سكاكني السوراميك عرب متجرها على اإلنرتنت ومنافذ البيع بالتجزئة حتت اسم
.Kyocera Advanced Ceramics

طابعة ( )ECOSYS & MFPمن كيوسورا

طابعة ( )TASKalfa MFPمن كيوسورا
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معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :أبريل 4282
املؤسس Kazuo Inamori :
مدير الشركة  :غورو ياماغوتشي
الرئيس التنفيذي  :هيديو تانيموتو
املقر الرئيسي  :كيوتو  ،اليابان
البورصة  :بورصة طوكيو ( . ).254بورصة نيويورك ()KYO
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
الشركات التابعة  :كي دي دي آي
الصناعة  :الطابعات  -أنظمة التصوير الرقمي األجهزة اإللكرتونية  -أجهزة االتصاالت -
املكوّنات الشبه موصلة
املنتجات  :الربجميات
الصناعة  :صناعة االلكرتونيات
املنتجات :
حز م أشباه املوصالت
املكونات الصناعية
مكونات السيارات
األجهزة اإللكرتونية
أنظمة توليد الطاقة الشمسية
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طابعات
الناسخون
تليفون حممول
منتجات السوراميك التطبيقية
الشركات التابعة  :كي دي دي آي
عدد املوظفني  51.481 :موظف ( 14مارس )9145
اإليرادات  46855 :تريليون ين ()9145
صايف الدخل  54652 :مليار ين ()9145
موقع الشركة االلكرتوني www.global.kyocera.com :
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كانون Canon

شركة كانون املندجمة  : nonan Inc.وهي شركة متعددة اجلنسيات  .متخصصة يف جمال تصنيع
وابتكار أدوات التصوير ،مثل :صناعة كامورات الفيديو ،والكامورات الفوتوغرافية ،وصناعة
عدسات الكامورا ،والفالش ،وتصميم وتصنيع طابعات الكمبيوتر واملعدات الطبية.
يقع مقرها الرئيسي يف أوتا  ،طوكيو (اليابان)  .و مسيت بـ " كانون " تيمناً بأول كامورا صنعتها
الشركة "كوانون"  ،واالسم مستوحى من من اسم إله الرمحة عند البوذيني  ،لذا مت تغيور االسم إىل
كانون ليتم قبوله عاملياً .
وقد مت تأسيس شركة كانون يف  41أغسطس عا م  ،4215ومت إنشاء ثالث مقرات هلا يف اليابان؛ يف
كل من مدينة طوكيو وأوتا وكريفلد،
وللشركة فروع عديدة تصل إىل  98.فرعاً تغطي كافة أحناء العامل ،ومنها منطقة الشرق األوسط،
واليت قامت بالعديد من االتفاقيات مع دول املنطقة ،ومنهم اململكة األردنية ،وتلقى منتجات الشركة
رواجًا واسعًا على مستوى دول املنطقة.
وشركة كانون مطروحة اسهمها يف القائمة االساسية يف بورصة طوكيو  .TOPIX .ومطروحة يف
القائمة الثانوية يف بورصة نيويورك.

عمل شركة كانون
بدأت الشركة يف جمال البصريات يف منتصف القرن املاضي ،ثم اجتهت إىل جمال اآلالت احلاسبة،
ومعدات الطباعة ،والصوت ،حتى أصدرت أول كامورا تصوير هلا ،وأطلقت عليها إسم . Ponanfiri
وهي كامورا أحادية العدسة .
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قامت الشركة بإصدار العديد من كامورات التصوير ،مثل :كامورا التصوير موديل  ،4fوموديل
 4Ycوالذي مت طرحها يف سبعينات القرن املاضي ،وهي أول كامورا تصوير متتلك معاجل للصور ،ويف
عا م  4228قامت شركة كانون مع شركة كوداك ،بطرح أول كامورا تصوير رقمية أحادية
العدسة ،وأطلقت عليها إسم  ،WPs casومت تصميمها خصيصا لألشخاص غور حمرتيف التصوير .
أنشأت الشركة (واليت كان امسها "معمل املواد البصرية الدقيقة") عا م   4215م يف طوكيو ،من قبل
تاكيشي ميتاراي وغورو توشيدا وسابورو يوشيدا وتاكيو مايدا .
لكن بداياتها الفعلية كانت يف  4211حني أقد م جورو يوشيدا إىل تركيب منوذ م مل يطرح يف
األسواق آللة تصوير مسيت ب كوانون نسبتا آلهلة بوذية أفالوكيتسافارا .

املنتجات
تصنع الشركة منتجاتها للشركات ولألفراد وتشمل :الطابعات بأنواعها وآالت نسخ وتصوير الوثائق،
واملاسحات الضوئية واملناظور بأنواعها ،وأخوراً الكامورات الفلمية والرقمية ،للصور الثابتة وللفيديو،
وملحقاتها مثل العدسات والومّاضات وغورها .

مقرات الشركة
املقر الرئيسي للشركة يف طوكيو  .وللشركة مقرات إقليمية يف أمريكا ،أوروبا ،الشرق األوسط،
أفريقيا وآسيا ،واليابان .
ويبلغ رأمسال الشركة  174.7مليار ين  .واملبيعات بلغت  255754مليار ين  .وفقا للسنة املالية
املنتهية يف ديسمرب . 2011
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.
املقر الرئيسي لشركة (كانون) يف طوكيو  ،اليابان

التاريخ
 7391حتى 7312
أصول شركة)كانون( تعود إىل تأسيس الدقة خمترب األجهزة البصرية يف اليابان يف عا م  0127من قبل
تاكيشي ميتاراي  ،غورو يوشيدا  ،سابورو أوشيدا و تاكيو مايدا  .خالل سنواتها األوىل  ،مل يكن
لدى الشركة أي مرافق إلنتاج الزجاج البصري اخلاص بها  ،وضمت كاموراتها األوىل عدسات
 Nikkorمن ( Nippon Kogaku KKالحقًا شركة )Nikon
بني عامي  0122و  ، 0122مت تطوير " ، "The Kwanonوهي نسخة من تصميم  ، Leicaأول
كامورا يابانية ذات مصراع بؤري مقاس  25ملم  ،يف منوذج أولي .يف عا م  ، 0141طورت كانون أول
كامورا أشعة سينية غور مباشرة يف اليابان .قد م كانون حقل عدسة التكبور ل لبث التلفزيوني يف عا م
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 0151ويف عا م  0151قد م ريفلكس التكبور  ،1يف العامل أول كامورا الفيلم مع عدسة التكبور  ،و
. Canonflex

كامورا كوانون (نسخة طبق األصل) مع عدسة )(Kasyapa
يف عا م  ، 0120قدمت كانون كامورا  ، Canon 7 ،Rangefinderوعدسة  51مم 1515 :0
يف حامل خاص باحلربة .يف عا م  ، 0124قدمت كانون " ، "Canola 130أول آلة حاسبة يابانية من

 Canon 7مع عدسة Canon 50mm f / 0.95
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 01مفاتيح  ،وهو حتسن جوهري يف تصميم شركة  Bell Punchالربيطانية  ،اليت قدمت أول آلة
حاسبة إلكرتونية بالكامل قبل عامني بوحدة  .Sumlock Anita Mark 8يف عا م  ، 0125قدمت
كانون كامورا  ، Canon Pellixوهي كامورا أحادية العدسة ( )SLRمع مرآة ثابتة شبه شفافة
تتيح التقاط الصور من خالل املرآة.

كانون بيليكس

 7312إىل 0223
يف عا م  ، 0170قدمت كانون  ، Canon F-1وهي كامورا  SLRمتطورة وجمموعة عدسات .FD
يف عا م  ، 0172أطلقت كانون كامورا  ، Canon AE-1وهي أول كامورا يف العامل مزودة جبهاز
كمبيوتر صغور مدمج .
يف عا م  ، 0112ظهرت اإلعالنات املطبوعة " "Wildlife as Canon Sees Itألول مرة يف جملة
 . National Geographicقدمت كانون طابعتها النافثة للحرب باستخدا م تقنية نفث الفقاعات يف
عا م . 0115
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(بعد عا م واحد من  )HPقدمت كانون نظا م  )Canon Electro-Optical (EOSيف عا م 0117
 ،والذي مسي على اسم إهلة الفجر .مت تقديم كامورا  Canon EOS 650ضبط تلقائي للصورة
 .SLRأيضًا يف عا م  ، 0117مت إنشاء مؤسسة .Canon
يف عا م  ، 0111قدمت كانون "فلسفة كيوسي" .مت إطالق خط EOS 1 Flagship
 Professional SLRيف عا م  .0111يف نفس العا م مت الكشف عن  ، EOS RTأول عدسة AF
 SLRيف العامل مع مرآة ثابتة شبه شفافة .
يف عا م  ، 0112أطلقت كانون كامورا  ، Canon EOS 5وهي أول كامورا على اإلطالق مزودة
بضبط بؤري تلقائي ميكن التحكم فيه بالعني  ،وكامورا  ، PowerShot 600أول كامورا رقمية
هلا .يف عا م  ، 0115قدمت كانون أول عدسة  SLRمتوفرة جتاريًا مع تثبيت داخلي للصورة  ،عدسة
 .Canon EF 75-300mm f / 4-5.6 IS USMكانت  Canon EOS-RSأسرع كامورا
 AF SLRيف العامل مع سرعة تصوير مستمرة تبلغ  01إطارات  /ثانية يف ذلك الوقت .
استنادًا إىل  ، EOS-1Nحتتوي كامورا  EOS-1N RSعلى مرآة حبيبية ثابتة وشبه شفافة بطبقة
صلبة .يف عا م  ، 0112قدمت كانون كامورا رقمية حبجم اجليب مزودة بنظا م الصور املتقد م  ،أطلق
عليها اسم  ELPHيف أمريكا و  IXUSيف أوروبا .دخلت  Canonسوق كامورات الفيديو الرقمية
يف عا م . 0117
يف عا م  ، 2114قدمت كانون جهاز العرض  XEED SX50 LCD.قدمت كانون أول كامورا
فيديو عالية الوضوح يف عا م . 2115
يف نوفمرب  ، 2111قدمت كانون عرضًا نقديًا بقيمة  721مليون يورو ( 050مليار دوالر أمريكي)
لشركة صناعة الطابعات اهلولندية  Océ .استحوذت كانون على ملكية األغلبية يف  Océحبلول
مارس  ، 2101وأكملت االستحواذ على  ٪011من أسهم شركة  Océحبلول نهاية عا م . 2100

- 333 -

A Canon F1

AE-1 كانون
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DSC 650

 األصليةCanon Digital IXUS كامورا
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 2101حتى الوقت احلاضر
يف عا م  ، 2101استحوذت كانون على . Tereck Office Solutions Inc.
يف  02مارس  ، 2101أعلنت كانون أنها كانت تسعى للحصول على نطاق عالي املستوى عا م جديد
 ، canon.واكتسبته يف فرباير  2105واستخدمته ألول مرة على موقعها العاملي يف مايو . 2102
يف الربع الثالث من عا م  ، 2102بلغت حصة كانون يف السوق العاملية يف بيع الطابعات وآالت النسخ
واألجهزة متعددة الوظائف . ٪21511
يف أوائل عا م  ، 2102انتقلت  Canon USAإىل مقر جديد بقيمة  511مليون دوالر أمريكي يف
ملفيل  ،نيويورك .
يف فرباير  ، 2104أعلنت كانون أنها ستستحوذ على شركة  .Molecular Imprints Incومقرها
تكساس  ،وهي شركة مطورة ألنظمة الطباعة احلجرية النانوية  ،مقابل مبلغ يُتوقع أن يكون حوالي
 11مليون دوالر أمريكي .
يف  02يونيو  ، 2104أعلنت كانون أنها استحوذت على شركة برجميات IP Surveillance
 VMSالدمناركية  .Milestone Systemsيوفر  Milestoneبرناجمًا مفتوحًا للسماح بإدارة
الفيديو من بائعني خمتلفني يف واجهة واحدة ؛ لذلك ستعمل الشركة ككيان منفصل .
يف  01فرباير  ، 2105أعلنت كانون أنها تعتز م شراء شركة أكسيس كوميونيكيشنز لتصنيع
كامورات املراقبة السويدية مقابل  2512مليار دوالر أمريكي .يف  22فرباير  ، 2105ردت شركة
 Axis Communicationsعلى هذا اخلرب وأكدت أنها تلقت عرض شراء من كانون .اكتملت
عملية الشراء فعليًا يف أبريل . 2105
يف  24أبريل  ، 2105أعلنت كانون أوروبا أنها استحوذت على شركة  Lifecakeالناشئة ملشاركة
الصور العائلية يف لندن .
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يف نوفمرب  ، 2105رفعت شركة  Canon USAدعاوى قضائية ضد عدد من جتار التجزئة ملعدات
الكامورات يف حماولة لوقف بيع معدات الكامورا يف السوق الرمادية .يشمل جتار التجزئة Get It
 Digitalو  All New Shopو . F&E Trading.
يف مارس  ، 2102استحوذت كانون على شركة Toshiba Medical Systems
 Corporationمقابل  551مليار دوالر أمريكي .
يف  21مارس  ، 2107أعلنت كانون أوروبا أنها استحوذت على شركة  Kiteلبدء الطباعة يف لندن .
يف  2أبريل  ، 2101طرحت كانون عدستني جديدتني  UHDgc 2/3-inchزوو م حممول مصمم
لكامورات البث بدقة . K UHD. 4
يف يوليو  ، 2121سجلت كانون أول خسارة ربع سنوية هلا بسبب وباء . COVID-19
يف سبتمرب  ، 2121أعلنت شركة  Fujitsuأنها ستزود  Canonبوحدة كمبيوتر Fujitsu
 ، Supercomputer PRIMEHPC FX1000للمساعدة يف مبادرة التصنيع بدون مناذج أولية.

املنتجات
وتشمل املنتجات كانون الكامورات (مبا يف ذلك كامورا رقمية مدجمة  ،كامورا فيديو  SLR ،فيلم
و  SLRالرقمية ) ،كامورات  ،عدسات  ،بث املعدات واحللول (مثل جهة نظر اجملاني احلل) ،يعرض
املهنية ،العرض  ،تصنيع املعدات (مبا يف ذلك  photolitographyاملعدات مثل السائر  ،ماسحات
ضوئية )  ،طابعات  ،آالت تصوير  ،ماسحات ضوئية للصور  ،ماسحات ميكروفيلم رقمية  ،أجهزة
الفاكس  ،مناظور  ،واجملاهر واملعدات الطبية (مبا يف ذلك أنظمة التشخيص مثل املوجات فوق الصوتية
 ،األشعة السينية  CT ،و  MRIاملاسحات الضوئية و أجهزة طب العيون) CCTV ،احللول ،أجهزة
استشعار الصورة  ،اآلالت احلاسبة  ،وحتديد املواقع عالية الدقة وأجهزة القياس (مثل الرتميز الدوارة )
واملكونات البصرية املخصصة ،حمطات يدوية  ،الواقع خمتلطة النظم والربجميات و األقمار الصناعية .

- 337 -

الكامورات الرقمية
املقاالت الرئيسيةCanon Digital ،Canon PowerShot G ،Canon PowerShot :
 ، Canon EOS ،IXUSحامل عدسة  ، Canon EFحامل العدسة  ، Canon EF-Sحامل
العدسة  ، Canon EF-Mوحامل عدسة . Canon RF
تقو م شركة  Canonبتصنيع وتوزيع الكامورات الرقمية منذ عا م  ، 0114بدءًا من  .RC-701تبعت
سلسلة  RCسلسلة كامورات  PowerShotو  .Digital IXUSطورت  Canonأيضًا سلسلة
 EOSمن الكامورات الرقمية ذات العدسة الواحدة العاكسة ( )DSLRواليت تتضمن مناذج احرتافية
متطورة .
نظرًا لتحول املستهلكني من الكامورات املدجمة إىل اهلواتف الذكية  ،اخنفضت أرباح تشغيل
 Canonللربع األول من عا م  2102بنسبة  24باملائة على أساس سنوي .

Canon EOS R5
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وحدات الفالش
تنتج  Canonجمموعة من وحدات الفالش عالية اإلخراج لكامورات  DSLRاخلاصة بها  ،مبا يف
ذلك  EX951و  EX191و  EX111و  EX851و  EX II Speedlite851و Canon
 .600EX-RT Speedliteتنتج  Canonأيضًا وحدات فالش ماكرو مبا يف ذلك Macro
 Twin Liteو .Macro Ring Lite

كامورات فيديو
مستشعر صور CMOS
تقو م  Canonبتصميم وتصنيع مستشعرات صور  CMOSداخل الشركة ملنتجات التصوير اخلاصة
بها ولديها ثالث وحدات تصنيع جاهزة خمصصة يف اليابان  .يف عا م  ، 914.قررت كانون  ،خامس
أكرب شركة مصنعة ألجهزة استشعار الصور يف العامل  ،بدء بيع املستشعرات لشركات أخرى .ومع
ذلك  ،فهي ال ختطط لبيع أجهزة استشعار الصور باهلواتف الذكية للرتكيز على األسواق املتخصصة
مثل املراقبة الصناعية والفضائية .

Canon XF405/XF400
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على الرغم من انسحاب  Canonمما يسمى " سباق عدد البكسل " يف العقد األول من القرن احلادي
والعشرين  ،إال أنها كانت يف طليعة فيما يتعلق بدقة مستشعر الصورة يف السنوات األخورة .مت الكشف
عن عرض توضيحي ملستشعر صور بدقة  981ميجابكسل يف عا م  9148ومت اإلبالغ عن إطالقه يف
عا م  .9191يف عا م  ، 9145أطلقت كانون مستشعر صور بدقة  491ميجابكسل كجزء من أحدث
عروض . BtoB

الطابعات
لسنوات عديدة  ،كانت  Canonهي املُصنّع الرئيسي حملركات الطباعة املوجودة يف طابعات الليزر
املتوافقة مع معايور الصناعة .استخدمت الطرازات األوىل من  Apple LaserWriterواملنتجات
املماثلة اليت صنعتها  HPحمرك  .Canon LBP-CXاستخدمت الطرز التالية (سلسلة
 ، LaserWriter IIسلسلة  )LaserJet IIحمرك .Canon LBP-SX
استخدمت الطرز الالحقة حمركات  Canon LBP-LXو  LBP-EXو  LBP-PXوالعديد من
حمركات الطباعة األخرى من .Canon
بعد استحواذ كانون على شركة الطباعة الرقمية اهلولندية  Océيف عا م  ، 9141واصلت كانون
تطوير وتصنيع أنظمة الطباعة  ،يف البداية حتت االسم التجاري  .Océيف  ، 464.9191متت إعادة
تسمية شركة  Océرمسيًا باسم Canon Production Printing .

آالت التصوير الرقمية
أكرب قسم يف كانون من حيث اإليرادات هو قسم آالت التصوير متعدد الوظائف .توزع  Canonخط
 imageCLASSللمستهلك واملكاتب املنزلية من خالل منافذ البيع بالتجزئة وسلسلة
 imageRUNNERاالحرتافية من خالل شركة  Canon Solutions Americaواملوزعني
املستقلني .ترتاوح سلسلة الدرجات االحرتافية من أسطح الطاوالت الصغورة إىل املطابع الرقمية الكبورة.

- 341 -

كانون i-Sensys MF237w

املاسحات الضوئية
كانون بتصنيع جمموعة واسعة من املاسحات الضوئية املسطحة  ،واملاسحات الضوئية فيلم و املاسحات
الضوئية وثيقة لالستخدا م املنزلي والتجاري ،مبا يف ذلك الكنسي الطراز . CanoScan 8800F
تستخد م بعض ماسحاتها الضوئية تقنية  ، )LED inDirect Exposure (LiDEحبيث يكون
منفذ  USBكافيًا لتشغيل املاسح الضوئي  ،وال يلز م وجود طاقة إضافية.
تستخد م الطابعات احلالية بروتوكول  BJNPاخلاص ( USBعرب منفذ .)IP 8611
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ماسح ضوئي Canon CanoScan 9950F

حاسبات
تنتج  Canonجمموعة من اآلالت احلاسبة يف تطبيقات خمتلفة  ،مبا يف ذلك اآلالت احلاسبة احملمولة
 ،واآلالت احلاسبة املكتبية  ،وآالت حاسبة الطباعة  ،واآلالت احلاسبة العلمية .كان أحد النماذج هو
موديل  42.1كانوال  .411كان يتكون من  41رقمًا  ،نتيجة ألحباث التسويق .كان سبب العدد
الفردي لألرقا م قائمًا على بيعه للبنك املركزي الياباني .نظرًا الخنفاض قيمة الني الياباني  ،كان 41
رقمًا من متطلبات البنوك.
مت بناء اآللة احلاسبة بواسطة ترانزستورات اجلرمانيو م وكانت الشاشة عبارة عن أنبوب خفيف يعطي
تنسيقًا غريبًا.

أجهزة عرض
تنتج كانون جمموعة من أجهزة العرض.
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مقدمو العرض
تقد م  Canonجمموعة من العارضني الالسلكيني  ،بدءًا من أجهزة عرض الليزر األخضر املتقدمة
املزودة بشاشة مضاءة من اخللف وحتى أجهزة عرض العروض التقدميية األساسية بالليزر األمحر.

مساعة الواقع االفرتاضي
تقو م كانون بتطوير منوذج أولي لنموذج نظارة الواقع االفرتاضي ( .)Canon VRتوفر مساعة الرأس
زاوية عرض أوسع ( 491درجة) من أجهزة  VRاألخرى ولكنها تتطلب مقابض بدالً من حزا م رأس.
مساعة الرأس ليست متوفرة يف السوق بعد .اعتبارًا من عا م  ، 9191تنتج  Canonوتبيع مساعات
رأس  ( ARالواقع املعزز ) املتطورة ملستخدمي املؤسسات.

معدات التصنيع
 Canonهي واحدة من أكرب منتجي معدات تصنيع أجهزة العرض وأشباه املوصالت يف العامل .تهيمن
شركة  Canon Tokkiالتابعة هلا على سوق معدات ترسيب املواد  ،وهي أداة لتصنيع شاشات
 . OLEDتعد  Canonأيضًا الشركة الرائدة يف جمال تصنيع معدات الطباعة احلجرية للعرض
وواحدة من أفضل  1شركات يف سوق آالت الطباعة احلجرية ألشباه املوصالت .مبجرد أن أصبحت
رائدة يف الطباعة احلجرية ألشباه املوصالت جنبًا إىل جنب مع نيكون  ،فقد تضاءلت أما م ASML
واعتبارًا من عا م  9145أصبحت حصتها يف السوق اإلمجالية أقل من  .٪8ومع ذلك  ،حتافظ Canon
على وجود كبور يف سوق أجهزة  i-lineاملتدرجة.
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املنتجات املتوقفة
أجهزة الكمبيوتر
قدمت كانون طرازين من أجهزة الكمبيوتر املنزلية  MSXيف عا م  V-10 ، 4251و . V-20
كالهما قد م فقط احلد األدنى من نطاق معايور  MSXدون أي ميزات إضافية .كان  V-20قادرًا على
تلقي بيانات التصوير من كامورا  T90 Canonمع توسيع . Data Memory Back T90
باعت  Canonأيضًا جهاز كمبيوتر  Canon AS400 PC 640x480بشاشة ملونة  ،قبل وقت
قصور من إصدار جهاز كمبيوتر  . IBMكان يعتمد على معاجل  Intel 8086ويستخد م  CP / Mأو
 . MS-DOSتضمنت اخليارات حمرك أقراص ثابت سعة  8ميجابايت .

العمليات
اعتبارًا من عا م  ، 9191مت تنظيم  Canonيف أربعة قطاعات أعمال رئيسية :
وحدة األعمال املكتبية (تشمل منتجاتها آالت النسخ وطابعات اإلنتاج الرقمية وطابعات نفث احلرب
كبورة احلجم وطابعات الليزر واألجهزة متعددة الوظائف) ؛
وحدة أعمال نظا م التصوير (تشمل منتجاتها معدات البث  ،واآلالت احلاسبة  ،والكامورات الرقمية
املدجمة  ،وكامورات  SLRالرقمية  ،وكامورات الفيديو الرقمية  ،وماسحات الصور  ،والعدسات
القابلة للتبديل  ،وطابعات نفث احلرب متعددة الوظائف  ،وطابعات نفث احلرب أحادية الوظيفة) ؛
وحدة أعمال النظا م الطيب (تشمل منتجاتها جمموعة واسعة من املعدات الطبية  ،مثل معدات طب العيون
 ،والتصوير املقطعي احملوسب  ،وأجهزة الفحص باملوجات فوق الصوتية  ،والتصوير بالرنني
املغناطيسي ) .
.وحدة أعمال الصناعة وغورها (تشمل منتجاتها أجهزة الكمبيوتر  ،واحملطات سهلة االستخدا م ،
والرؤوس املغناطيسية  ،واحملركات الدقيقة  ،ومعدات الطباعة احلجرية ذات الشاشة املسطحة ،
ومعدات الطباعة احلجرية ألشباه املوصالت  ،وكامورات الشبكة) .
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شركة كانون  .لديها  151شركة تابعة اعتبارًا من  14يونيو  .9145ويشمل الرقم شركات تابعة
من اجليل الثاني  ،على سبيل املثال  ،شركة . Canon IT Solutions Inc
يقع املقر الرئيسي لشركة  Canonيف  ، Shimomaruko 3-chome 9 -11أوتا -كو ،
طوكيو  ، 5814 -41.اليابان .يقع املقر الرئيسي لشركة  Canonيف أمريكا وأوروبا والشرق
األوسط وأفريقيا واليابان وآسيا وأوقيانوسيا (مبا يف ذلك أسرتاليا ونيوزيلندا) .
متتلك  Canon Europeشركتني فرعيتني رئيسيتني( Canon Europa NV :مقرها يف
أمستلفني  ،هولندا ) و ( .Canon Europe Ltdمقرها يف أوكسربيدج  ،اململكة املتحدة) .
يف  9.ديسمرب  ، 9111أعلنت شركة كانون عن خطط إعادة هيكلة لثالث شركات حملية تابعة
جملموعة كانون .تضمنت إعادة اهليكلة اندماج شركتني وتفكيك شركة واحدة .

شاشة العرض طراز ( )DP-V3120من شركة (كانون)
حققت كانون إمجالي إيرادات بلغت  18،.15مليون دوالر أمريكي يف عا م  ، 9144منها ٪8162
من خالل وحدة األعمال املكتبية  ،و  ٪1.62من وحدة أعمال املستهلك و  ٪4465من قبل وحدة أعمال
الصناعة وغورها .يف نفس العا م  ،مت توليد  ٪1461من اإليرادات يف أوروبا  ٪9561 ،يف األمريكتني ،
 ٪9969يف آسيا وأوقيانوسيا (باستثناء اليابان) و  ٪4268يف اليابان .
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استثمرت  Canonما جمموعه  121.مليون دوالر أمريكي يف البحث والتطوير يف عا م  ، 9144أي
ما يعادل  ٪565من املبيعات .يف عا م  ، 9144حصلت كانون على  9541براءة اخرتاع يف الواليات
املتحدة  ،وهو ثالث أكرب عدد من أي شركة (بعد  IBMو . ) Samsung Electronics

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :تأسست يف  10أغسطس 1937
املقر الرئيسي  :طوكيو  ،اليابان
املؤسس  :تاكيشي ميتاراي
مناطق اخلدمة  :مجيع أحناء العامل
رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي  :فوجيو ميتاراي
الرئيس ومدير العمليات  :ماسايا مايدا
األقسا م  :وحدة األعمال املكتبية  ،وحدة األعمال االستهالكية  ،وحدة األعمال الصناعية وغورها
الصناعة  :اإللكرتونيات
املنتجات
كامورات SLR
آالت التصوير
الكامورات الرقمية
كامورات الفيديو
طابعات
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املاسحات الضوئية
العدسات
شاشات الكريستال السائل
أدوات طب العيون
رؤوس مغناطيسية
حمركات صغورة
لواز م مكتبية أخرى
البورصة  :بورصة نيويورك ( - )CAJبورصة طوكيو ()7750
اإليرادات  3.401 :تريليون ين )(2016
دخل التشغيل  228.8 :مليار ين )(2016
صايف الدخل  150.6 :مليار ين )(2016
إمجالي األصول  5.138 :تريليون ين )(2016
إمجالي حقوق امللكية  2.683 :تريليون ين )(2016
عدد املوظفني  0115111 :موظف ()2121
مواقع الشركة االلكرتونية www.canon.com - www. global.canon :
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كونيكا Konica

شركة كونيكا مينولتا القابضة احملدودة (باإلجنليزية).Konica Minolta Holdings. Inc :
هي شركة يابانية متخصصة يف مستلزمات املكاتب ،التصوير الطيب ،األجهزة البصرية وأجهزة
القياس .يقع مقرها الرئيسي يف تشيودا يف طوكيو ومكاتب فرعية وإقليمية يف منطقة كانساي،
أوساكا يف حمافظة أوساكا .وهلا شركة فرعية تقع يف والية نيو جورسي األمريكية.
اندجمت الشركة مع نظورتها اليابانية مينولتا يف عا م  ، 2003مع الشركة اجلديدة املسماة
كونيكا مينولتا.
اسم الشركة القديم هو  Konishi Rokkoصناعة التصوير الفوتوغرايف ). 1987مت التغيور إىل
االسم احلالي .
ومن منتجاتها  ،أفال م  ،كامورات األفال م  ،ملحقات الكامورات  ،معدات التصوير ومعاجلة الصور ،
آالت التصوير  ،أجهزة الفاكس وطابعات الليزر .
شركة ظهرت يف أعمال معدات التصوير الفوتوغرايف أسستها  Sugiura Rokuemonيف عا م
1873منذ شركة صناعة التصوير الفوتوغرايف واليت كانت ختتص بانتاج فيلم فوتوغرايف  ،ورق
فوتوغرايف  ،مواد كيميائية فوتوغرافية  ،كامورا  ،إخل  ،الطبقة العليا يف املواد احلساسة للضوء .
يف أغسطس  2003دجمن مع  Minoltaلتصبح Konica Minolta Holdings.
ويف مارس  ، 2006انسحبت الشركة مناعمال تصنيع الكامورات واألعمال التجارية اليت ختتص
بهذه الصناعة و مت نقل نظا م الكامورا املنعكس ذات العدسة الواحدة الرقمية إىل . Sony
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معلومة اساسية عن الشركة
اسم الشركة  :شركة كونيكا احملدودة
التأسيس  :تأسست عا م  1873يف (أوساكا ،اليابان)
املؤسس  :كونيكا
نهاية الوضع القانوني للشركة  5 :أغسطس (( 2003اندجمت الشركة مع شركة مينولتا ونشأت
على اعقابهما (شركة كونيكا مينولتا))
الشكل القانوني :شركة مساهمة عامة
البورصة  :بورصة طوكيو 1219
املقر الرئيسي  :تشيودا .طوكيو ،اليابان
الصناعة  :التصوير
املنتجات  :مستلزمات املكاتب  -التصوير الطيب  -األجهزة البصرية  -أجهزة القياس -
الكامورات  -كامورات األفال م  -ملحقات الكامورا  -آالت التصوير  -طابعات الليزر
املوظفون  156141 :موظف  /حول العامل ()9112
العائدات  2156511 :مليون ين ()9112
مواقع الشركة االلكرتونية www.konicaminolta-driver.com :
- www.konicaminolta.com
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سوني للرتفيه املوسيقي Sony Music

شركة سوني للرتفيه املوسيقي احملدودة  ،Sony Music Entertainment Co. Ltdوغالبًا
ما يتم اختصارها باسم  SMEJأو  ، SMEواملعروفة أيضًا باسم  Sony Music Japanلفرتة
قصورة  :هي ذراع موسيقى  Sonyيف اليابان  ،وهي ثاني أكرب شركة تسجيل موسيقية عاملية بني
شركات التسجيل "االربعة الكبار " وتدار من قبل شركة سوني األمريكية  ،فرع الواليات املتحدة
لشركة سوني اليابانية.
تأسست الشركة واليت تطورت فيما بعد لتصبح سوني للرتفيه املوسيقي يف عا م  4292بإسم شركة
التسجيالت األمريكية من خالل دمج العديد من شركات التسجيالت األصغر .
يف  45نوفمرب  4255استحوذت شركة سوني األمريكية على الشركة اليت يف ذلك الوقت عرفت
بإسم تسجيالت كولومبيا ،مببلغ ملياري دوالر أمريكي ملالكها شركة سي بي إس .وأعادت سوني
تسمية الشركة بسوني للرتفيه املوسيقي يف  4يناير  ،4224بعد حتقيق الشروط املوضوعة حتت
شروط االستحواذ  4255والذي منح ترخيص مؤقت الستخدا م عالمة سي بي اس التجارية.
اعتبارًا من عا م  ، 9191تعد  Sony Music Entertainmentثاني أكرب شركات التسجيالت
" الكربى الثالث "  ،بعد  Universal Music Groupوتليها جمموعة Warner Music
 . Groupيعد قسم نشر املوسيقى  Sony / ATVأكرب ناشر للموسيقى يف العامل.
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كانت متتلك  ٪81من شركة  ، Syco Entertainmentاليت تدير بعض أكثر تنسيقات تلفزيون
الواقع جناحًا يف العامل  ،مبا يف ذلك  Got Talentو  ، The X Factorلكنها باعت حصتها مرة
أخرى إىل  Simon Cowellيف عا م . 9191
يف  45يوليو  ، 9142أعلنت شركة  Sonyأن  Sony Music Entertainmentو Sony /
 ATVستندجمان لتصبحا  Sony Music Groupاكتمل االندماج يف  4أغسطس . 9142
لقد كانت الشركة عالمة بارزة يف أوائل التسعينات من القرن العشرين يف إنتاج وترخيص املوسيقى
لسلسلة الرسو م املتحركة مثل روجني زد من الفنان الكوميدي الياباني الشهور كاتسوهورو أوتومو
وسلسلة كابكومز سرتيت فايرت املتحركة .

التاريخ
 : 4215 – 4292شركة أمريكان ريكورد
تأسست شركة ) American Record Corporation (ARCيف عا م  4292من خالل اندماج
العديد من شركات التسجيالت .
منت الشركة على مدى السنوات العديدة التالية  ،واكتسبت عالمات جتارية أخرى مثل شركة
كولومبيا فونوغراف  ،مبا يف ذلك شركة  Okeh Recordsالتابعة هلا  ،يف عا م .4211

 : 4251 – 4215سجالت كولومبيا  /سي بي إس
يف عا م  ، 4215مت االستحواذ على  ARCمن قبل نظا م إذاعة كولومبيا ( )CBSبتوجيه من الرئيس
التنفيذي ويليا م س  .بالي  .مت تغيور اسم الشركة الحقًا إىل شركة Columbia Recording
 ،Corporationوتغورت مرة أخرى إىل شركة  .Columbia Records Incيف عا م .4215
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ساعد إدوارد والرشتاين  ،الذي شغل منصب رئيس شركة  Columbia Recordsمنذ أواخر
الثالثينيات  ،يف تأسيس الشركة كشركة رائدة يف صناعة التسجيالت من خالل قيادة اإلدخال
الناجح لسجل  LP .استمر جناح كولومبيا من خالل يف  s4281مع اطالق ملحمة السجالت يف عا م
 4281وتاريخ السجالت يف عا م .4285
حبلول عا م  ، 42.9كانت وحدة إنتاج سجالت كولومبيا تدير أربعة مصانع يف مجيع أحناء الواليات
املتحدة تقع يف لوس أجنلوس  ،كاليفورنيا  .تور هوت  ،إنديانا ؛ بريدجبورت  ،كونيتيكت ؛ و
بيتمان ،نيو جورسي .
مت إطالق الذراع الدولية لكولومبيا يف عا م  42.9حتت اسم " ، "CBS Recordsحيث متتلك
الشركة حقوق اسم كولومبيا فقط يف أمريكا الشمالية.
يف عا م  ، 42.1بدأت الشركة يف االستحواذ على شركات التسجيالت يف بلدان أخرى لوحدتها
 CBS Records Internationalوأنشأت شركة توزيع خاصة بها يف اململكة املتحدة من خالل
االستحواذ على شركة . Oriole Records
حبلول عا م  ، 42..متت إعادة تسمية كولومبيا باسم  CBS Recordsوكانت وحدة منفصلة
للشركة األ م  CBS-Columbia Group. ،ويف مارس  CBS ،42.5و سوني شكلت / CBS
سوني السجالت  ،واألعمال التجارية مشروع مشرتك الياباني .

 : 4224 - 4254جمموعة سجالت CBS
يف عا م  ، 4254مت توسيع  CBS Recordsإىل " "CBS Records Groupاخلاصة بها  ،مع
 Clive Davisكنائب رئيس إداري ومدير عا م .
يف الثمانينيات وأوائل التسعينيات  ،متكنت الشركة من إدارة العديد من العالمات التجارية الناجحة
 ،مبا يف ذلك  ،CBS Associated Recordsاليت وقعت مع فنانني من بينهم Ozzy
 Osbourneو  Fabulous Thunderbirdsو  Electric Light Orchestraو Joan
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 Jettو  Henry Lee Summer .يف عا م  ،4251وسعت  CBSموسيقاها نشر األعمال من
خالل احلصول على املوسيقى نشر ذراع  MGM / UAشركة االتصاالت .
(قامت شبكة سي بي إس الحقًا ببيع ذراع املوسيقى املطبوعة إىل شركة كولومبيا بيكتشرز) حبلول
عا م  ، 4255كانت شبكة سي بي إس الشبكة التلفزيونية األمريكية " الثالثة الكربى " الوحيدة
اليت متتلك شركة تسجيالت مشرتكة .
نظرًا لكون شركة  Sonyواحدة من مطوري الوسائط املوسيقية الرقمية للقرص املضغوط  ،مت إنشاء
مصنع إلنتاج األقراص املضغوطة يف اليابان يف إطار املشروع املشرتك  ،مما مسح لشبكة  CBSبالبدء
يف توفور بعض إصدارات األقراص املضغوطة األوىل للسوق األمريكية يف عا م . 4251
يف عا م  ، 425.باعت شبكة  CBSقسم نشر املوسيقى  ، CBS Songs ،لشركة SBK
 Entertainmentيف  45نوفمرب  ، 4255استحوذت شركة  Sonyعلى CBS Records
مقابل  9مليار دوالر أمريكي .
احتفظت  ، .CBS Incاآلن  ، ViacomCBSحبقوق اسم  CBSللتسجيالت املوسيقية لكنها
منحت  Sonyترخيصًا مؤقتًا الستخدا م اسم  ]CBS. [34اكتمل البيع يف  8يناير  .4255أسست
شركة  CBSشركة  CBS Recordsجديدة يف عا م  ، 911.واليت وزعتها سوني من خالل
فرعها . RED
يف عا م  ، 4252دخلت  CBS Recordsمن جديد يف جمال نشر املوسيقى من خالل االستحواذ على
 Tree International Publishingومقرها ناشفيل .

 : 9111 -4224والدة Sony Music Entertainment
أعادت شركة  Sonyتسمية شركة التسجيالت املوسيقية Sony Music Entertainment
 )(SMEيف  4يناير  ، 4224وفا ًء بالشروط املنصوص عليها يف عملية االستحواذ لعا م  ، 4255واليت
منحت فقط ترخيصًا انتقاليًا للعالمة التجارية  CBS.متت إعادة تسمية ملصق CBS
 Associatedباسم  Epic Associated.أيضًا يف  4يناير  ، 4224لتحل حمل عالمة ، CBS
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أعادت شركة  Sonyتقديم عالمة كولومبيا يف مجيع أحناء العامل  ،واليت كانت حتتفظ بها سابقًا
يف الواليات املتحدة وكندا فقط  ،بعد أن حصلت على احلقوق الدولية للعالمة التجارية من  EMIيف
عا م . 4221
اليابان هي الدولة الوحيدة اليت ال متلك فيها شركة  Sonyحقوقًا يف اسم كولومبيا حيث ختضع
لسيطرة شركة نيبون كولومبيا  ،وهي شركة غور مرتبطة بها .
وهكذا  ،تصدر شركة  Sony Music Entertainment Japanملصقات حتت Sony
 . Recordsكان مالك حقوق العالمة التجارية لشركة  Columbia Recordsيف إسبانيا هو
 ، Bertelsmann Music Groupأملانيا  ،واليت ضمتها  Sony Musicالحقًا عرب اندماج عا م
 ، 9111وشراء الحق يف عا م . 9115
يف عا م  ، 4228شكلت سوني ومايكل جاكسون مشروعًا مشرتكًا دمج عمليات نشر املوسيقى من
سوني مع موسيقى جاكسون  ATVلتشكيل Sony / ATV Music Publishing .

 : Sony BMG : 0222 -0229مشروع مشرتك مع Bertelsmann
يف أغسطس  ، 9111دخلت شركة  Sonyيف مشروع مشرتك مع شريك مساوٍ هلا Bertelsmann
 ،من خالل دمج  Sony Musicو  ، Bertelsmann Music Groupأملانيا  ،لتأسيس Sony
. BMG Music Entertainment .
ومع ذلك  ،واصلت سوني تشغيل أعماهلا املوسيقية اليابانية بشكل مستقل عن شركة Sony BMG
يف حني أصبحت شركة  BMG Japanجزءًا من االندماج .
جعل االندماج تسميات شقيقة لـ  Columbiaو  Epicلشركة  ، RCA Recordsاليت كانت
مملوكة من قبل منافس  NBC ،CBSكما بدأت عملية إعادة تسجيالت أريستا بي إ م جي حتت
امللكية املشرتكة مع الشركة األ م السابقة كولومبيا بيكتشرز  ،قسم سوني منذ عا م ، 4252
كما أعادت مؤسس شركة أريستا كاليف ديفيس إىل احلظورة .اعتبارًا من عا م  ، 9145كان
ديفيس ال يزال يعمل مع شركة  Sony Musicيف منصب املدير اإلبداعي.
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 0222إىل الوقت احلاضر  :إعادة هيكلة Sony Music Entertainment
يف  8أغسطس  ، 9115أعلنت شركة )Sony Corporation of America (SCA
و  Bertelsmannأن شركة  Sonyقد وافقت على االستحواذ على حصة  Bertelsmannبنسبة
 ٪ 81يف  . Sony BMGأكملت الشركة عملية االستحواذ يف  4أكتوبر . 9115
يف  4يوليو  ، 9112أعلنت  SMEو  IODAعن شراكة إسرتاتيجية لالستفادة من شبكات التوزيع
بالتجزئة عرب اإلنرتنت يف مجيع أحناء العامل والتقنيات التكميلية لدعم العالمات املستقلة وأصحاب
حقوق املوسيقى .
يف مارس  ، 9141دخلت شركة  Sony Corpيف شراكة مع شركة Michael Jackson
 Companyيف عقد يزيد عن  981مليون دوالر  ،وهي أكرب صفقة يف تاريخ املوسيقى املسجل .
أصبح دوج موريس  ،الذي كان رئيسًا جملموعة  ، Warner Music Groupوالحقًا Universal
 ، Musicرئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة  Sony Music Entertainmentيف
 4يوليو . 9144
خضعت  Sony Musicإلعادة هيكلة عند وصول موريس ؛ حيث قا م بعض الفنانني بتبديل التسميات
بينما مت حذف التصنيفات األخرى متامًا .
يف يونيو  ، 9149استحوذ احتاد بقيادة  Sony / ATVعلى  ، EMI Music Publishingمما
جعل  Sony / ATVأكرب ناشر للموسيقى يف العامل يف ذلك الوقت .
يف يوليو  ، 9141باعت  Sony Musicمبنى  Little Sisters of the Poor Homeالتارخيي
يف ناشفيل بوالية تينيسي إىل جامعة فاندربيلت مقابل  4964مليون دوالر .
أصبح  Rob Stringerالرئيس التنفيذي لشركة  Sony Music Entertainmentيف  4أبريل
. 9145
شغل سابقًا منصب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة . Columbia Records
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شهدت  Sonyعددًا من التغيورات مع تسمياتها الدولية .يف مارس  ، 9149أفادت تقارير أن شركة
 Sony Musicأغلقت مكتبها يف الفلبني بسبب القرصنة  ،مما تسبب يف نقل توزيع الشركات
الصغورة واملتوسطة يف الفلبني إىل  ،Ivory Musicحتى عا م  9145عندما استأنفت  SMEعملياتها
يف الفلبني.
يف يوليو  ، 9141انسحبت شركة  Sony Musicمن السوق اليونانية بسبب أزمة اقتصادية .
األلبومات اليت أصدرتها شركة  Sony Musicيف اليونان لفنانني حمليني وأجانب ستنقلها شركة
Feelgood Records.
يف يونيو  ، 9145أعلنت شركة  Sonyأنها حبلول مارس  9145ستنتج أسطوانات الفينيل داخل
الشركة ألول مرة منذ توقف إنتاجها يف عا م .4252
أبلغت هيئة اإلذاعة الربيطانية عن القرار أن "خطوة سوني تأتي بعد بضعة أشهر من جتهيزها استوديو
طوكيو مع خمرطة للقطع  ،تستخد م إلنتاج األقراص الرئيسية الالزمة لتصنيع أسطوانات الفينيل
"لكنه أضاف أن" سوني تكافح حتى للعثور على مهندسني أكرب سن ًا يعرفون كيفية عمل السجالت ".
يف  8فرباير  ،9142قامت جمموعة من املوسيقيني يف عهد  s4251مبا يف ذلك ديفيد يوهانسن و
جون وايت رفعت دعاوى قضائية تتهم سوني للرتفيه املوسيقي و  UMGتسجيالت ،وشركة رفض
بشكل غور صحيح السماح هلم استعادة احلق يف األغاني اليت وقعت يف وقت سابق بعيدا يف حياتهم
املهنية .
تستشهد الدعوى القضائية بقانون حقوق النشر األمريكي  ،والذي مينح الفنانني الذين تساوموا سابقًا
على حقوقهم بشروط غور مواتية فرصة الستعادة تلك احلقوق عن طريق تقديم إخطارات اإلنهاء بعد 18
عامًا.
يدعي املدعون أن شركة  Sonyو  UMGقد جتاهلت "بشكل روتيين ومنهجي" مئات اإلشعارات ،
بعد أن اختذت موقفًا مفاده أن التسجيالت "أعمال مصنوعة للتأجور" وبالتالي فهي غور قابلة لالسرتداد.
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Sony Music UK
 Sony Music UKمملوكة لشركة  Sony Music Entertainmentوتشغلها يف اململكة
املتحدة .منذ عا م  ، 9141شغل جيسون إيلي منصب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
 .Sony Music UKعلى الرغم من أنها مملوكة لشركة ، Sony Music Entertainment
فإن  Sony Music UKلديها عمليات قائمة بذاتها يف اململكة املتحدة للرتويج للموسيقيني داخل
اململكة املتحدة .
يف يونيو  ، 9145مت اإلعالن عن قيا م شركة  Sonyبدمج شركيت التوزيع املستقلتني The
 Orchardو . Red Essential
شهد عا م  9141أفضل جناح فردي لسوني ملدة  11عامًا  ،مع  44أغنية فردية .فاز فنانو موسيقى
 Sonyمبا جمموعه مخس جوائز فردية يف  ، BRITs 2015مبا يف ذلك أفضل فنانة فردية منفردة
عن  ، Paloma Faithو "  " Uptown Funkملارك رونسون  ،واليت حصلت على أفضل أغنية
بريطانية فردية .كما حصل العديد من فناني امللصق  Foo Fighters -و  One Directionو
 - Pharrell Williamsعلى جوائز .
كان أداء سوني يف  BRITs 2015هو األفضل على اإلطالق منذ ما يقرب من  91عامًا  ،حيث فاز
مبا جمموعه  8جوائز .يف عا م  ، 9145احتفلت شركة  Sony Music UKبأجنح جوائز BRIT
يف تاريخ الشركة  ،وفازت بسبع جوائز من أصل  44جائزة .
يف السنوات الثالث املاضية  ،قامت  Sony Music UKبإجراء عمليات استحواذ رئيسية مبا يف ذلك
تشكيل سجالت اجلنون مع إدارة اجلنون .أصبح  Craig Davidأول فنان يوقع على صفقة ألبو م مع
. Insanity Records
وقعت شركة  Sony Music UKمع روبي ويليامز  ،الذي أصدر ألبومه احلادي عشر The
 Heavy Entertainment Showيف عا م  .914.وعلق  Jason Ileyأن االتفاقية كانت
"توقيعًا ملرة واحدة يف العمر مع أكرب فنان منفرد ذكر يف جيلنا".
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قامت  Sony Music UKأيضًا بدمج شركة التوزيع واملبيعات املستقلة Essential Music
 - and Marketingأعيدت تسميتها إىل  . Red Essentialيف أغسطس  ، 914.استحوذت
 Sony Musicعلى وزارة التسجيالت الصوتية  ،موطن  London Grammarو  DJ Freshو
Sigala .
يف  8أبريل  ، 9145فاز اثنان من عالمات  Sony Music UKجبوائز يف حفل توزيع جوائز
 Music Weekالسنوي .حصلت شركة  Columbia Recordsعلى جائزة " A&R of the
 ، "Yearبينما حصلت  Sycoعلى جائزة " . Record Company of the Year".

اخلالفات
حتديد سعر القرص املضغوط
بني عامي  4228و  ، 9111وجد أن شركات املوسيقى قد استخدمت اتفاقيات تسويق غور قانونية
مثل احلد األدنى من األسعار املعلن عنها لتضخيم أسعار األقراص املدجمة بشكل مصطنع .
مت القيا م بذلك من أجل إنهاء حروب األسعار يف أوائل التسعينيات بني اخلصو م مثل Best Buy and
 Target .مت التوصل إىل تسوية يف عا م  9119اليت مشلت ناشري املوسيقى واملوزعني موسيقى
سوني ،وارنر ميوزيك  ،برتلسمان اجملموعة املوسيقى  EMI ،املوسيقى و يونيفرسال ميوزيك .
يف رد لتثبيت األسعار ،وافقوا على دفع غرامة قدرها  .561مليون دوالر وتوزيع  5865مليون دوالر على
شكل أقراص مدجمة على اجملموعات العامة وغور اهلادفة للربح لكنهم مل يعرتفوا بأي خطأ.
تشور التقديرات إىل أن العمالء قد تقاضوا رسومًا زائدة بنحو  811مليون دوالر بشكل عا م وما يصل
إىل  8دوالرات لكل ألبو م .
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مايكل جاكسون وتومي موتوال
سبق إطالق فيلم  Invincibleنزاع بني مايكل جاكسون وشركة Sony Music
 .Entertainmentتوقع جاكسون أن تعود الرتاخيص املمنوحة ألساتذة ألبوماته إليه يف وقت ما يف
أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين  ،وبعد ذلك سيكون قادرًا على الرتويج للمواد كما يشاء
وحيافظ على األرباح .
ومع ذلك  ،فإن البنود الواردة يف العقد حتدد سنوات تاريخ اإلرجاع يف املستقبل .اكتشف جاكسون أن
احملامي الذي مثله يف الصفقة كان ميثل أيضًا شركة  Sony.كان قلقًا أيضًا من أن شركة سوني
كانت تضغط عليه لسنوات لبيع حصته يف مشروع كتالوج املوسيقى اخلاص بها .
كان خيشى أن يكون لدى  Sonyتضارب يف املصاحل ،ألنه إذا فشلت مسورة جاكسون املهنية ،
فسيتعني عليه بيع حصته من الكتالوج بسعر منخفض .سعى جاكسون إلنهاء عقده مبكرًا .
يف يوليو  ، 9119زعم جاكسون أن تومي موتوال  ،رئيس شركة سوني ميوزيك آنذاك  ،كان
"شيطانًا" و "عنصريًا" مل يدعم فنانيه األمريكيني من أصل أفريقي  ،واستخدمهم جملرد حتقيق
مكاسبه اخلاصة  .اتهم موتوال بأن زميله إيرف جوتي " زجني مسني ".
رفضت شركة  Sonyجتديد عقد جاكسون  ،وادعت أن محلة تروجيية بقيمة  98مليون دوالر قد
فشلت ألن جاكسون رفض القيا م جبولة يف الواليات املتحدة .

مقاضاة التعدي على حق املؤلف
يف مايو  ، 9149رفعت شركة  Sony Musicتهمًا ضد موقع  IsoHunt .ادعاءات املدعي يف
وثيقة احملكمة املرفوعة يف احملكمة العليا لكولومبيا الربيطانية تنص على ما يلي" :مت تصميم مواقع
 IsoHuntوتشغيلها من قبل املدعى عليهم لغرض وحيد هو االستفادة من االنتهاك املتفشي حلقوق
النشر الذي يشجع املدعى عليهم  ،التصريح  ،واحلث  ،واملساعدة  ،والتحريض  ،واملساهمة املادية يف
الربح التجاري ".
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يف فرباير  ، 914.يف دعوى قضائية مرفوعة أما م حمكمة فيدرالية يف كاليفورنيا  ،شركة Sony
 Music Entertainmentوالعالمات التجارية املرتبطة بها (  Arista Recordsو LaFace
 ، Recordsاململوكة سابقًا لشركة  )Bertelsmann Music Groupاتهم جممع الراديو
البلجيكي ( Radionomyاململوك من قبل شركة  Vivendiاأل م جملموعة Universal Music
 ) Groupبانتهاك حقوق النشر .

مقاطعة 0252
يف فرباير  ، 914.وقع  411111شخص على عريضة عرب اإلنرتنت يف أقل من  91ساعة  ،يطالبون
فيها مبقاطعة  Sony Musicومجيع الشركات األخرى التابعة لشركة  Sonyبعد مزاعم
االغتصاب ضد املنتج املوسيقي الدكتور  Lukeمن قبل الفنانة املوسيقية  . Keshaطلبت كيشا من
احملكمة العليا يف مدينة نيويورك حتريرها من عقدها مع شركة  Sony Musicلكن احملكمة
رفضت الطلب  ،مما أدى إىل استجابة عامة واسعة النطاق ووسائل اإلعال م.

معلومات اساسية عن الشركة
اسم الشركة Sony Music Entertainment (Japan) Inc. :
صقة الشركة  :شركة فرعية
املنتجات  :صناعة املوسيقى والرتفيه
تأسست  :عا م  . 42.5حتت اسم شركة ()CBS / Sony Records Inc
املقر الرئيسي  :طوكيو  ،اليابان
سابقا :
شركة التسجيالت األمريكية
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()4215 -4292
شركة كولومبيا للتسجيالت
()4215 -4215
شركة كولومبيا للتسجيالت
()42.8 -4215
سجالت CBS
()4224 -42.8
شركة .Sony Music Entertainment Inc
()9111 -4224
Sony BMG Music Entertainment
()9115 -9111
مناطق اخلدمة  :مجيع أحناء العامل
الرئيس التنفيذي  :روب سرتينجر
صاحب الشركة  :شركة سوني ( 4255حتى اآلن)
الشركات التابعة
SME Records
Epic Records Japan
Ki/oon Music
Sony Music Records
Sony Music Associated Records
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Ariola Japan
BMG Japan
Sony Music Artists
Sony Music Publishing
mora
Aniplex
Music On! TV
Sacra Music
Peanuts Worldwide (39%)
)9142(  موظف56811 : عدد املوظفني
)9145  مليار دوالر ( السنة املالية5695 : اإليرادات
)9145  مليار دوالر (السنة املالية464. : دخل التشغيل
www.sonymusic.co.jp : موقع الشركة االلكرتوني
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ياماها Yamaha

شركة ياماها  ، nartaropaan Aoaosoهي شركة يابانية  ،ويقع مقرها الرئيسي يف هاماماتسو
(اليابان)  .وتقو م بصناعة اآلالت املوسيقية ومكونات احلاسوب واإللكرتونيك والدراجات النارية .
وهي شركة متعددة اجلنسيات وتكتل مع جمموعة واسعة جدا من املنتجات واخلدمات .وواحدة من
مكونات مؤشر  . Nikkei 225وهي أكرب شركة لتصنيع البيانو يف العامل .
مت إنشاء قسم الدراجات النارية السابق يف عا م  4288باسم  ، Yamaha Motor Co.Ltdاليت
بدأت كشركة تابعة  ،ولكنها أصبحت مستقلة فيما بعد  ،على الرغم من أن شركة  Yamahaال
تزال مساهمًا رئيسيًا فيها .

مبنى ياماها جينزا يف طوكيو  ،أكرب متجر لآلالت املوسيقية يف اليابان
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حملة تارخيية
شركة نيبون جاكي احملدودة (حاليا شركة ياماها) تأسست يف عا م  4555باعتبارها املصنعة من
قبل توراكوسو ياماها يف هاماماتسو  ،حمافظة شيزوكا وتأسست بتاريخ  49أكتوبر  .4525ويف
عا م  4211بدأت الشركة إنتاج البيانو .
ال تزال أصول الشركة كشركة مصنعة لآلالت املوسيقية تنعكس حتى يومنا هذا يف شعار اجملموعة
 ثالثي من الشوكات التوليفية املتشابكة .بعد احلرب العاملية الثانية  ،أعاد رئيس الشركة  Genichi Kawakamiاستخدا م بقايا آالت إنتاج
الشركة وقت احلرب وخربة الشركة يف تقنيات التعدين لتصنيع الدراجات النارية .
مت تسمية )" ، YA-1 (AKA Akatomboاليعسوب األمحر"  ،واليت مت بناء  498منها يف العا م
األول من اإلنتاج ( ، )4281على شرف املؤسس .كانت دراجة شوارع  498سي سي  ،ذات أسطوانة
واحدة  ،ثنائية األشواط على غرار  DKW RT125األملانية (اليت نسختها شركة الذخائر الربيطانية
 ، BSA ،يف حقبة ما بعد احلرب وصُنعت باسم  Bantamو  Harley-Davidsonمثل هامر .
يف عا م  ، 4288أدى جناح  YA-1إىل تأسيس شركة  ،Yamaha Motor Co. Ltdوفصل قسم
الدراجات النارية عن الشركة .أيضًا  ،يف عا م  4281مت تأسيس مدرسة ياماها للموسيقى .
منت ياماها لتصبح أكرب مصنع يف العامل من اآلالت املوسيقية (مبا يف ذلك البيانو ،البيانو "الصامتة" ،
براميل  ،القيثارات  ،األدوات النحاسية  ،وآالت النفخ  ،آالت الكمان  ،الكمانات  ،سيلي  ،و
الفيربافونات ) ،وكذلك الشركة الرائدة يف جمال أشباه املوصالت  ،الصوت  /البصرية املنتجات،
الكمبيوتر ذات الصلة ،والسلع الرياضية ،و األجهزة املنزلية  ،ختصص املعادن و الروبوتات الصناعية .
أصدرت ياماها  Yamaha CS-80يف عا م .4255
صنعت ياماها أول مُركب رقمي ناجح جتاريًا  ،وهو  ، Yamaha DX7يف عا م .4251
يف عا م  ، 4255قامت شركة  Yamahaبشحن أول مسجل أقراص مضغوطة يف العامل  .اشرتت
ياماها شركة  Sequential Circuitsيف عا م .4255
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اشرتت حصة األغلبية ( )٪84من شركة  Korgاملنافسة يف عا م  ، 4255واليت اشرتتها  Korgيف
عا م .4221
يف أواخر التسعينيات  ،أصدرت  Yamahaسلسلة من لوحات املفاتيح احملمولة اليت تعمل بالبطاريات
ضمن  PSSوجمموعة لوحات املفاتيح  .PSRكانت لوحات املفاتيح Yamaha PSS-14
و  PSS-15عبارة عن ترقيات إىل  ، Yamaha PSS-7وكانت ملحوظة ألغانيها التجريبية
القصورة والعبارات القصورة القابلة لالختيار والتأثورات الصوتية املضحكة والتشويه واألصوات القاسية
اليت تتقد م على العديد من مستويات الصوت عندما تكون طاقة البطارية منخفضة .
يف عا م  ، 9119أغلقت شركة  Yamahaأعماهلا يف جمال منتجات الرماية اليت بدأت يف عا م
 .4282فاز ستة رماة يف مخس ألعاب أوملبية خمتلفة مبيداليات ذهبية باستخدا م منتجاتهم .
يف يناير  ، 9118استحوذت على شركة  Steinbergاألملانية املصنعة لربامج الصوت من
 . Pinnacle Systemsيف يوليو  ، 9115اشرتت  Yamahaحصة األقلية من عائلة Kemble
يف  ، Yamaha-Kemble Music (UK) Ltdوهي شركة استوراد وآالت موسيقية من
 Yamahaيف اململكة املتحدة وذراع مبيعات معدات صوتية احرتافية  ،ومتت إعادة تسمية الشركة
باسم  Yamaha Music UK Ltdيف خريف عا م  .9115شركة  ، Kemble & Co. Ltdذراع
تصنيع وتصنيع البيانو يف اململكة املتحدة  ،مل تتأثر .
يف  91ديسمرب  ، 9115أبرمت  Yamahaاتفاقية مع BAWAG PSK Group BAWAG
للبنك النمساوي لشراء مجيع أسهم  ،Bösendorferاملزمع عقدها يف أوائل عا م  .9115تعتز م
 Yamahaمواصلة التصنيع يف مرافق  Bösendorferيف النمسا .
مت اإلعالن عن االستحواذ على  Bösendorferبعد معرض  NAMMيف لوس أجنلوس  ،يف  95يناير
 .9115اعتبارًا من  4فرباير  ، 9115تعمل  Bösendorfer Klavierfabrik GmbHكشركة
تابعة لشركة . Yamaha Corp
تشتهر  Yamaha Corporationأيضًا على نطاق واسع بربنامج تعليم املوسيقى الذي بدأ يف
اخلمسينيات .لقد أثبتت  Yamaha Electronicsأنها منتجات ناجحة وشائعة وحمرتمة .على سبيل
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املثال  ،مت منح  Yamaha YPG-625جائزة "لوحة مفاتيح العا م" و "منتج العا م" يف عا م  9115من
جملة  The Music and Sound Retailerتشمل إلكرتونيات ياماها األخرى اجلديرة
باملالحظة  ، SHS-10 Keytarوهو  Keytarبسعر املستهلك والذي يقد م ميزات إخراج  MIDIاليت
توجد عادة على لوحات املفاتيح األكثر تكلفة .

تشمل الشركات األخرى يف جمموعة  Yamaha Corporationما يلي:
 Bösendorfer Klavierfabrikحمدودة ،فيينا ،النمسا.
Yamaha Fine Technologies Co. Ltd
شركة ياماها لالتصاالت املوسيقية احملدودة
ياماها برو أوديو
مهمة الشركة
 : Kandōهي كلمة يابانية تستخدمها شركة  Yamaha Corporationلوصف مهمة الشركة.
يصف  Kandōيف الرتمجة اإلحساس باإلثارة العميقة واإلشباع الناجم عن جتربة اجلودة واألداء
الفائقني .بعض املرادفات اإلجنليزية املعقولة "مؤثرة عاطفياً" أو "مؤثرة عاطفياً".

مؤسسة ياماها للموسيقى
و مؤسسة ياماها املوسيقى هي منظمة أنشئت يف عا م  42..من قبل سلطة وزارة الرتبية والتعليم
اليابانية لغرض تعزيز تعليم املوسيقى وتعميم املوسيقى .استمر يف برنامج دروس املوسيقى الذي بدأته
شركة  Yamaha Corporationيف عا م .4281
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املنتجات
توسعت  Yamahaلتشمل العديد من الشركات وجمموعات املنتجات املتنوعة .مت سرد املشروع األول
يف كل فئة رئيسية أدناه.
 4555أجهزة ريد
 4211بيانو
 4211اثاث
 4241اهلارمونيكا
 4299معدات الصوت (كرنك الفونوغراف أوالً)
 4219القيثارات
 4288دراجات نارية  -من صنع شركة  ، Yamaha Motor Companyواليت بدأت
كشركة تابعة لشركة ( Nippon Gakkiاسم شركة  Yamahaيف ذلك الوقت) ولكنها
شركة منفصلة اليو م
 - 4282السلع الرياضية (بدءا من الرماية)
 4282مدارس املوسيقى
 42.4سبائك معدنية
 42.8آالت الفرقة (البوق أوالً)
 42.5براميل
 4254أشباه املوصالت
 9111ياماها ميوزيك كوميونيكيشنز (شركة تسجيل)
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 9114جمموعة ياماها الرتفيهية (شركة قياسية)

معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس  12 :أكتوبر 1887
البورصة  :بورصة طوكيو
اجلنسية  :اليابان
املقر الرئيسي  :هاماماتسو  ،حمافظة شيزوكا  ،اليابان
الشركات التابعة  :ياماها موتور
الرئيس واملمثل التنفيذي  :تاكويا ناكاتا
املنتجات  :األجهزة املوسيسقة  ،الصوتيات/املرئيات  ،اإلليكرتونيات  ،منتجات متعلقة باحلاسوب ،
الدراجات البخارية  ،حمركات املركبات .
عدد املوظفني  95449 :موظف ()9145
اإليرادات  115911111111 :مليون ين ()9145
دخل التشغيل  1161 :مليار ين ()9145
صايف الدخل  1.65 :مليار ين ()9145
العائدات  561 :مليار دوالر ()9111
موقع الشركة االلكرتوني www.Yamaha.com :
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شركة روالند Roland Corporation

شركة روالند  : Roland Corporationهي شركة يابانية تصنع اآلالت املوسيقية اإللكرتونية
واملعدات والربجميات اإللكرتونية .
أسسها (إيكوتارو كيكاشي) يو م  45أبريل  4259يف أوساكا غرب اليابان  .وانتقل مركز روالند
سنة  9118إىل هاماماتسو يف حمافطة شيزووكا.
توجد مصانع للشركة يف تايوان واليابان والواليات املتحدة  .وقد وظفت الشركة  9.22موظفا يف
حدود  14مارس  . 9141و سيطر الرئيس التنفيذ للشركة جونيتشي ميكي على اإلدارة الكاملة
هلذه األخورة سنة  ،9141ودعمه .Taiyo Pacific Partners
صنعت الشركة آالت عديدة هلا أثر خالد األثر على املوسيقى العاملية ،مثل سنثسيزر ،Juno-106
سنثسيزر البيس  ،TB-303و  TR-808وآالت طبول .TR-909
كما ساهمت يف تطوير ميدي ،وهو توحيد معياري يسمح بالتواصل بني آالت إلكرتونية صنعتها
شركات خمتلفة.
كتبت جملة  Factاإلجنليزية سنة  914.أن روالند "ساهمت يف تشكيل املوسيقى اإللكرتونية
أكثر من أي )شركة( أخرى" .
صناعة اآلالت املوسيقية اإللكرتونية اليت استخدمت كثورا يف موسيقى البوب يف الثمانينات .
وسريعا ما غزت آالت األورغ الكهربائي اليت صنعتها العامل واستخدمتها كربى فرق البوب مثل “دوران
دوران” وجذبت اهتما م رواد املوسيقى اإللكرتونية مثل جان ميشال جار و”ذي برودجيي”.
وكان ديفيد بوي أيضا من مستخدمي آالت “روالند” وخصوصا الغيتار الكهربائي “روالند جي آر-
 ،″811واستخدمه يف تسجيل ألبومه الشهور “آشز تو آشز” يف الثمانينات.
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وغزت آالت “روالند” أيضا أوساط موسيقى اهليب هوب ،من “أفريكا بامباتا” و”بيسيت بويز” إىل
كانييه ويست.
يف العا م  ،9141نال كيكاشي جائزة “غرامي” ملساهمته يف اإلنتاج املوسيقي العاملي بنظا م “ميدي”
الذي حيول عزف اآلالت إىل بيانات رقمية.
يف السنة نفسها ،ترك كاكيشاني شركة “روالند” بسبب خالف مع فريق اإلدارة ،حبسب معلومات
صحافية.

حملة تارخيية
s5492
بعد إنشاء شركة  Ace Electronic Industries Incيف عا م  ، 42.1أسس Ikutaro
 Kakehashiشركة (روالند) يف أوساكا يف  45أبريل . 4259
بينما استهدفت الشركات املنافسة  Moogو  ARPاملوسيقيني واألكادمييني احملرتفني  ،أراد
 ، Kakehashiالذي مل يكن لديه تدريب موسيقي  ،أن جيذب اهلواة و اهلواة  ،وركزوا على
التصغور  ،والقدرة على حتمل التكاليف  ،والبساطة .
مت اختيار اسم (روالند) ألغراض التصدير  ،حيث كان  Kakehashiمهتمًا باسم يسهل لفظه
ألسواقه املستهدفة يف مجيع أحناء العامل .
مت العثور على االسم يف دليل اهلاتف  ،وكان  Kakehashiراضيًا عن الكلمة البسيطة املكونة من
مقطعني وحروفها الساكنة الناعمة .مت اختيار احلرف " "Rألنه مل يتم استخدامه من قبل العديد من
شركات املعدات املوسيقية األخرى  ،وبالتالي سيربز يف أدلة املعارض التجارية وقوائم الصناعة .مل يتعلم
كاكهاشي القصيدة امللحمية الفرنسية أغنية روالن إال يف وقت الحق .
مع سبعة موظفني من شركته السابقة  ،سقيفة مستأجرة  ،ومبلغ  411111دوالر  ،بنى
 Kakehashiخربته يف  ، Aceحيث قد م آلة طبول  TR-77 ،أو  ، Rhythm 77كأول منتج
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لشركة (روالند)  ،تليها  TR-33و  TR- 55صدر يف نفس العا م .يف عا م  ، 4251قدمت (روالند)
أول مُركّب مدمج مت إنتاجه يف اليابان وأول مُركّب من إنتاج (روالند)  ،وهو  ، SH-1000باإلضافة
إىل أول مُركّب غور مُعد مسبقًا  ،وهو . SH-3
كانت الشركة تقو م أيضًا بتصنيع دواسات املؤثرات  ،حيث قدمت  RE-201 Space Echoيف
عا م  ، 4251وتوسعت يف مكربات صوت اجليتار يف العا م التالي مع  JC-60و JC-120 Jazz
 ، Chorusواليت ستصبح دائرتها اجلوقة أول منتج لشركة  ، Boss Corporationفرقة
الكورس  ، CE-1يف العا م التالي .يف عا م  ، 425.قد م  Rolandنظا م شبه معياري System
 100و . synthesizers Modular System 700
يف عا م  ، 4255قدمت الشركة واحدة من أقد م أجهزة التسلسل املوسيقية اليت تعتمد على املعاجلات
الدقيقة  ،وهي  MC-8 MicroComposerوأول جهاز مزج للغيتار  ،وهو  . GR-500بعد عا م
واحد فقط  ،قدموا  ، CompuRhythm CR-78أول آلة طبول مكنت املستخدمني من برجمة
وختزين أمناط األسطوانات اخلاصة بهم.

الثمانينيات
خالل الثمانينيات والتسعينيات  ،أصدر (روالند) العديد من اآلالت املوسيقية اليت كان هلا تأثور دائم
على املوسيقى الشعبية .
بعد أدركت  Kakehashiاملعاجلات ميكن أن تستخد م آلالت الطبل الربنامج ،أطلقت روالند ل
 TR-808آلة الطبل ،أول آلة الطبل هلا للربجمة ،يف عا م .4251
على الرغم من أنه مل يكن النجاح التجاري فوري 515 ،كان يستخد م يف نهاية املطاف على سجالت
أكثر جناحا من أي الطبل آلة أخرى  .وأصبح حجر الزاوية يف الناشئة االلكرتونية واهليب هوب األنواع.
وقد وصفت بأنها تعادل اهليب هوب لفندر سرتاتوكاسرتالغيتار  ،الذي أثر بشكل كبور على تطور
موسيقى الروك .
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وكان  515املتبعة يف  4251من قبل  ،TR-909واليت ،جنبا إىل جنب مع  TB-303مركب،
أثرت يف تطور املوسيقى والرقص مثل تكنو  ،املنزل و حامض  .أطلق روالند Roland Jupiter-8
يف عا م .4254
لعبت (روالند) دورًا رئيسيًا يف تطوير  ، MIDIوهي وسيلة معيارية ملزامنة اآلالت املوسيقية اإللكرتونية
املصنعة من قبل شركات خمتلفة.
اقرتح  Kakehashiتطوير معيار مع ممثلني من  Oberheim Electronicsو Sequential
 Circuitsو  Yamahaو  Korgو  Kawai .قا م هو وديف مسيث من شركة Sequential
 Circuitsبكشف النقاب عن  MIDIيف عا م  .4251وال يزال هو معيار الصناعة.

4221
يف عا م  ، 4224أصدر  ، Roland JD-800وهو جهاز تركييب رقمي به الكثور من املنزلقات .يف
عا م  ، 4221أطلقوا  ، JD-990وهي نسخة رفرفت من  JD-800.يف عا م  ، 4221أسس
 Kakehashiمؤسسة روالند وأصبح رئيسًا هلا .يف عا م  4228مت تعيينه رئيسًا لشركة Roland
.Corporation

s9111
يف عا م  9114استقال من املنصب ومت تعيينه مستشارًا تنفيذيًا خاصًا لشركة Roland
. Corporation
يف عا م  ، 9119نشر  Kakehashiسورته الذاتية  ،أنا أؤمن باملوسيقى .صدر كتابه الثاني  ،عصر
بال عينات :األصالة واإلبداع يف العامل الرقمي  ،يف عا م . 9145
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املاركات
تقو م (روالند) بتسويق املنتجات حتت عدد من األمساء التجارية  ،كل منها يستخد م يف منتجات موجهة
حنو مكانة خمتلفة .
شركة (روالند) يستخد م العالمة التجارية على جمموعة واسعة من املنتجات مبا يف ذلك املزج ،البيانو
الرقمية ،األكورديون تعزيز إلكرتونيا ،ونظم طبل اإللكرتونية ،والرقص  DJ /والعتاد ،و ختليق
الغيتار  ،ومكربات الصوت ،وتسجيل املنتجات .العديد من هذه املنتجات متاحة اآلن أيضًا من خالل
 ، Roland Cloudوهي خدمة اشرتاك يف . VST
 Bossهي عالمة جتارية مستخدمة للمنتجات املوجهة حنو مشغالت اجليتار وتستخد م لدواسات اجليتار
 ،ووحدات التأثورات  ،وآالت اإليقاع واملرافقة  ،ومضخمات اجليتار  ،ومعدات التسجيل احملمولة .
كان  Edirolعبارة عن جمموعة من أنظمة حترير الفيديو وعرض الفيديو االحرتافية  ،باإلضافة إىل
مسجالت الصوت الرقمية احملمولة  .كان لدى  Edirolأيضًا منتجات )Desktop Media (DTM
 ،وأكثر توجهاً حنو اإلنتاج  ،وتضمنت واجهات صوت كمبيوتر وخالطات ومكربات صوت .
بعد شراء (روالند) حلصة مسيطرة يف  ، Cakewalk Softwareمت تغيور اسم معظم منتجات
القسم إىل منتجات  Cakewalkأو مزجها مع منتجات الصوت  RSS /االحرتافية لتشكيل
Roland Systems Group.
 Roland Systems Groupهي عبارة عن جمموعة من منتجات الصوت والفيديو التجارية
االحرتافية .
تأسست  Amdekيف عا م " 4254كشركة مصنعة لألجهزة الطرفية املوسيقية احملوسبة وكموزع
ألجزاء اآلالت املوسيقية اإللكرتونية اجملمعة " .
من األفضل تذكر ماركة  Amdekلسلسلة من الدواسات وامللحقات ذات التأثورات اجملمعة من قبل
املستخد م  ،واليت مت تسويقها حتى عا م  4251؛ من املعروف وجود ما ال يقل عن  4.جمموعة .
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كان تركيز  Amdekاألساسي على االستخدامات احملتملة ألجهزة الكمبيوتر الشخصية ملساعدة
املوسيقيني  ،ويف عا م  4259قدموا  ، DXY-100أول رسا م قلم للشركة  ،بهدف السماح
للمستخدمني بطباعة ورقة املوسيقى اخلاصة بهم .سرعان ما أدركت أن الطابعة لديها إمكانات سوقية
أكرب بكثور  ،يف عا م  4251أصبحت  Amdekشركة . Roland DG Corporation
تنتج  Roland DGقواطع للفينيل احملوسبة وطابعة  /قواطع نقل حراري وطابعات نفث احلرب
وطابعات  /قواطع واسعة النطاق وماسحات ضوئية ثالثية األبعاد وأجهزة طحن األسنان ونقاشني .
يف مرحلة ما  ،استحوذت شركة (روالند) على اسم  Rhodesالذي مل يعد له وجود  ،وأصدر عددًا
من لوحات املفاتيح الرقمية اليت حتمل عالمة  Rhodesالتجارية .استعاد هارولد رودس حقوق االسم يف
عا م  9111قبل وفاته يف نفس العا م .كان رودس غور راضٍ عن معاملة روالند للماركة  ،وكان لديه
خطط إلعادة تقديم البيانو الكهربائي الشهور  ،لكنه تويف قبل أن يتمكن من طرحه يف السوق .
تصمم  V-MODAوتطور "مساعات رأس وأجهزة صوتية عاملية عالية الدقة" وأصبحت جزءًا من عائلة
(روالند) يف  5أغسطس  914.املعروفة أيضًا باسم . Day 515

بيانو (جوبيرت )X -من شركة (روالند)
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بيانو ( )RD-2000 Stageمن شركة (روالند)

معلومات اساسية عن الشركة
تاريخ التأسيس  18 :أبريل 1972
النوع  :شركة خاصة (سابقا كانت شركة عامة)
الدولة  :اليابان
أهم الشخصيات  :إيكوتارو كاكيهاشي  ،جونيتشي ميكي
املقر الرئيسي  :اماماتسو  ،حمافطة شيزووكا ،اليابان
الصناعة  :إلكرتونيات
املنتجات  :اآلالت املوسيقية اإللكرتونية  -سنثسيزرات -بيانوهات رقمية  -طبول إلكرتونية -
مضخمات الغيتار  -سيتثسيزرات غيتار  -وحدات املؤثرات  -وحدات خلط  -أجهزة تسجيل
رقمية  -متحكمات دي جي  -وحدات خلط فيديو  -أكورديونات .
عدد املوظفني  161.1 :موظف ()9141
موقع الشركة االلكرتوني www.roland.com :
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سيتزن واتش Citizen watch

شركة سيتزن واتش احملدودة  : Citizen Watch Co. Ltd.هي شركة إلكرتونيات معروفة
أساسًا بساعاتها  ،وهي الشركة األساسية جملموعة شركات عاملية يابانية مقرها (طوكيو  ،اليابان) .
باإلضافة إىل ساعات (سيتزن) التجارية  ،فهي الشركة األ م لشركة الساعات األمريكية Bulova
 ،وهي معروفة أيضًا بتصنيع اإللكرتونيات الصغورة مثل اآلالت احلاسبة .
ان شركة سيتزن تأسست يف عا م  4245باسم معهد أحباث شوكوشا للساعات  ،وتعرف حالياً
بصناعة األدوات عالية الدقة املعروفة بـ "سينكو م"  ،باإلضافة إىل ساعات ستيزن .
االسم التجاري يرجع يف األصل لساعة اجليب ستيزن اليت بيعت يف  .4291وتعترب شركة ستيزن واحدة
من أكرب مصنعي الساعات على مستوى العامل .

املقر الرئيسي لشركة (سيتزن واتش) القابضة يف (تاناشي  ،طوكيو  ،اليابان)
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يف  41يناير  ، 9115اشرتت شركة سيتزن شركة  Bulova Watchمقابل  981مليون دوالر ،
مما جعل جمموعة (سيتزن) أكرب صانع للساعات يف العامل .

تاريخ مسورة الشركة
 4245تأسس معهد أحباث  ، Mar. Shokosha Watchوهو رائد شركة Citizen Watch
Co. Ltd
 4291اكتمال أول ساعة جيب .
 4211تأسست شركة  . May Citizen Watch Ltdعني (ماي يوسابورو ناكاجيما) رئيسا .
 4214اكتملت أول ساعة معصم .
 421.إنشاء (مصنع مي تناشي) .
 4214بدء إنتاج األدوات اآللية .
 4218تعيني (شينجي ناكاجيما) رئيسا .
 421.عني (ايتشي يامادا) رئيسا .
 4289تقديم أول ساعة يابانية الصنع بتقويم .
 4288بدأ تصدير ساعات اليد يف ديسمرب .
 42.1اتفاقية استوراد وتصدير مع شركة ) (Bulova Watchاألمريكية  ،اتفاقية املساعدة
الفنية مع اهلند .
 42.1إنشاء معمل أحباث التكنولوجيا .
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 42.8بدأ إنتاج آالت األعمال (إضافة آالت  ،الكامورات)  -مت افتتاح املكتب يف أملانيا الغربية
السابقة  ،بداية الصادرات الكاملة إىل أوروبا .
 42..طرح أول ساعة إلكرتونية يابانية الصنع "."X-8
 4251تطوير خمرطة  CNCاآللية "."Cincom
 4254تأسيس قسم اآلالت الدقيقة .
 425.بدأ إنتاج مذبذبات الكوارتز  -طرح أول ساعة كوارتز تناظرية يف العامل خبلية مشسية
""CRYSTRON SOLAR CELL
 4255انتقل املقر الرئيسي إىل (مبنى شينجوكو ميتسوي  ،يف طوكيو) .
 4251طرح أول طابعة صدمات خطية يتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر دقيق يف الصناعة .
 4254مت تعيني جون روكويا يامازاكي رئيسًا  -إنشاء قسم األنظمة واألجهزة الطرفية .
 4259مت إنشاء قسم املبيعات اخلاصة  ،وبدأت املبيعات الكاملة ملكونات الساعة.
 4251مصباح رقاقة  LEDمن سلسلة  - CLقد م ميزان احلرارة اإللكرتوني االستشعار . IC
 4255عني جون ميتشيو ناكاجيما رئيسا .
 4221تأسيس يناير جائزة "مواطن العا م" السنوية .
 4229االستحواذ على شركة  Boley GmbHاألملانية لألدوات اآللية .
 4221طرح أول "ساعة يتم التحكم فيها عن طريق الراديو" يف العامل متعددة املناطق من مايو .
 422.حصلت  Eco-Driveاليت تعمل بالطاقة الشمسية على عالمة  Eco Markاألوىل للساعة
 4225مت تعيني هوروشي هاروتا رئيسا .
 9114املقر الرئيسي انتقل إىل نيشي طوكيو .
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 9119بدأت مبيعات  LEDالبيضاء كإضاءة خلفية لشاشات  LCDامللونة  -مت تعيني (جون
ماكوتو أوميهارا) رئيسا .
 9111طرح أول ساعة يف العامل مزودة بعلبة معدنية كاملة يتم التحكم فيها السلكيًا بهوائي مدمج .
 9111االندماج مع . Citizen Trading Co. Ltd
 9115مت تغيور اسم الشركة إىل . Citizen Holdings Co. Ltd
 9115أصبحت شركة  Bulova Corporationشركة تابعة مدجمة.
أبريل تعيني ميتسويوكي كاناموري رئيسا .
يوليو اندماج شركة  Citizen Miyota Ltdو Citizen Finetech Co. Ltd
 9144شركة ماكينات املواطن احملدودة .اندماج Miyano Machinery Inc
 9149تعيني توشيو توكورا رئيسا .
 9141تأسست شركة Citizen Watch Manufacturing Co. Ltd
أكتوبر مت تغيور اسم الشركة إىل شركة Citizen Watch Co. Ltd
أكتوبر صدورأحنف ساعة يف العامل تعمل بالضوء "Eco-Drive One" ،
 9142تعيني أبريل توشيهيكو ساتو رئيسا .

التاريخ
تأسست شركة سيتزن يف عا م  4211من قبل مستثمرين يابانيني وسويسريني  .واستحوذت على معهد
أحباث ( Shokosha Watchتأسس عا م  )4245وبعض مرافق مصنع التجميع الذي افتتح يف
يوكوهاما يف عا م  4249من قبل صانع الساعات السويسري (رودولف مشيد) .
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مت تسجيل العالمة التجارية (سيتزن) ألول مرة يف سويسرا بواسطة مشيد عا م  4245للساعات اليت
باعها يف اليابان .
مت دعم تطوير هذه العالمة التجارية يف عشرينيات القرن املاضي من قبل Count Gotō Shinpei
على أمل أن تصبح الساعات بأسعار معقولة لعامة الناس  .واعتمد حتى احلرب العاملية الثانية على نقل
التكنولوجيا من سويسرا .

منتجات
ضبط الوقت الذري
أطلقت (سيتيزن) أول ساعة ذرية متعددة النطاقات يف العامل يف عا م  4221وظلت رائدة يف هذا اجملال .
متزامنة مع الساعات الذرية  ،هذه الساعات دقيقة يف غضون ثانية واحدة يف مائة ألف سنة.
يتميز خط  Skyhawk A-Tبضبط الوقت عن طريق الراديو  ،وميكن مزامنة الساعات مع ساعات
الراديو يف اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا  ،واختيار الرتدد الصحيح حسب املوقع تلقائيًا.
تتعقب الساعة منطقتني زمنيتني  -املنزل والعامل  -ولكنها تتزامن مع منطقة "املنزل" .
عند السفر  ،ميكن للمستخد م تبديل منطقيت "الوطن" و "العامل"  ،وبالتالي متكني استقبال إشارة
الوقت املناسب يف قارة خمتلفة مع االحتفاظ بالوقت اآلخر .
يتم ضبط إعدادات اليو م والتاريخ والتوقيت الصيفي تلقائيًا عند مزامنة الساعة  .هذه امليزات قابلة
للمقارنة مع التزامن مع الساعات الذرية املوجودة يف ساعات . Casio Wave Ceptor
يتزامن  Perpetual Chrono A-Tمع الساعات الذرية يف كولورادو أو أملانيا  ،اعتمادًا على قوة
اإلشارة واملوقع  ،ويتضمن تقنية  ، Eco-Driveلذلك ال يتطلب بطارية .

- 385 -

ساعة (سيتزن) من طراز ()Attesa Eco-Drive ATV53-3023

حركة بولوفا UHF
يف عا م  ، 9141قدمت ) Miyota (Citizen Watchاليابانية حركة مطورة حديثًا (UHF 262
كيلو هرتز) تستخد م بلورة كوارتز ثالثية الشقوق خلط  Precisionistأو  ، Accutron IIوهو
نوع جديد من ساعات الكوارتز برتدد عالٍ للغاية ( 9.96411كيلو هرتز) ) اليت يُزعم أنها دقيقة
مبقدار  41 −/+ثوانٍ يف السنة وهلا عقرب ثوانٍ كاسح سلس بدالً من عقرب يقفز كل ثانية.

الكرونومرت
بدقة يف غضون مخس ثوانٍ يف السنة  ،يعد خط  Chronomasterبشكل غور رمسي أكثر
الساعات املصنوعة من الكريستال الكوارتز دقة على اإلطالق  .تباع حاليًا يف السوق احمللية اليابانية
فقط  ،ولكن ميكن احلصول عليها دوليًا إذا طلبت عرب اإلنرتنت .
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ساعات معاصرة
تنتج (سيتزن) أيضًا خط الساعات املستقلة  ،الذي يتميز بتصميم أكثر حداثة ومعاصرة من عالمة
(سيتزن) التقليدية .اعتمادًا على السوق  ،ميكن تسمية هذه الساعات بعالمات جتارية "سرية"
و "اليتهاوس" وغورها .

املشبك DCP
املشبك  Deployantمع زر الضغط ( )DCPهو قفل متاح للعديد من أحزمة سوار ساعة (سيتزن).
كما يستخد م املشبك  ،كما هو احلال مع كاليرب  ، 5511مع أحزمة جلدية كما لو كانت أحزمة
ساعات معدنية على شكل سوار .

ساعة (سيتزن) كالسيكية

ومع ذلك  ،عندما يتم تثبيت املشبك  ،يبدو أن احلزا م عبارة عن ثقب عادي للعني وحزا م ساعة من اجللد
بدبوس ربط .
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محلة بيئية
تستخد م ساعات  Eco-Driveبطارية يتم إعادة شحنها بواسطة لوحة مشسية خمفية أسفل واجهة
الساعة.
يف سلسلة  Eco-Drive Duoالنادرة واملتوقفة  ،مت استكمال الطاقة الشمسية مبصدر طاقة
كوارتز تلقائي .
أحد النماذج املبكرة  ،املسمى  ، Citizen Vitalityاستخد م عقارب الساعة لتشغيل مولد كهربائي
صغور  ،ولكن مت إيقافه بعد شكاوى من أن اجلهاز قد ينفجر ويسبب إصابات يف املعصم .
كان هناك أيضًا منوذج  Eco-Drive Thermoالذي استغل الفروق يف درجات احلرارة بني درجة
حرارة جلد مرتديها ودرجة احلرارة احمليطة إلعادة شحن البطارية .
ومع ذلك  ،فإن نظا م  Eco-Driveالوحيد املوضح على املوقع الرمسي لـ  Citizen Watchهو
النظا م الذي يعتمد فقط على الضوء إلعادة الشحن .
مت تطوير ميزات مشابهة لـ  Eco-Driveبواسطة جهات تصنيع أخرى مثل Casio
و . Junghans
مجيع حركات  Citizen Eco-Driveمصنوعة يف اليابان ولكن العلبة أو السوار قد يكون
مصنوعًا يف الصني .

نوبليا
يف عا م  ، 4258مت تقديم ساعة  Zen Noblia Ultra Slimكنموذج بواسطة (سيتزن) .
من عا م  425.إىل عا م  ، 4225عرضت (سيتزن) ساعات حتت العالمة التجارية . Noblia
كانت هذه من فئة األسعار املرتفعة ومجعت بني التصميم الكالسيكي التقليدي وحركات الكوارتز
احلديثة.
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كانت نوبليا مصنعًا وراعيًا لكأس لويس فويتون وبطولة ستار أمريكا الشمالية .ولكن توقف إنتاج
نوبليا يف عا م  4225مع جمموعة من الساعات اخلزفية.

سؤال وجواب مسايل سوالر
 Q&Q SmileSolarهي جمموعة من الساعات اليت تعمل بالطاقة الشمسية  ،واليت ال تتطلب تغيور
البطارية .
إنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها وهلا مقاومة للماء مبعدل  41بار  .يدعم خط الساعات األشخاص
أيضًا من خالل التربع مقابل كل ساعة يتم شراؤها.

منتجات اخرى
تقو م (سيتزن) أيضًا بتصنيع اآلالت احلاسبة واملنظمات اإللكرتونية الصغورة  .فقد مت وضع عالمة على
بعض األجهزة اليت ال تستخد م ساعات مثل التلفزيونات احملمولة باليد وطابعات الكمبيوتر  ،حمفور
حتت االسم التجاري (سيتزن) .
ويف الثمانينيات  ،مت بيع عدد من األلعاب اإللكرتونية احملمولة حتت العالمة التجارية .Q&Q
يف أوائل منتصف التسعينيات  ،دخلت (سيتزن) يف شراكة مع Compaq Computer
 Corporationلبناء أجهزة كمبيوتر حممولة يف اليابان  ،لسوق اليابان والشرق األقصى ليتم بيعها
حتت اسم .Compaq
يف  41يناير  ، 9115اشرتت (سيتزن) شركة  Bulova Watchمقابل  981مليون دوالر  ،مما
جعل جمموعة (سيتزن) أكرب صانع للساعات يف العامل يف ذلك الوقت .
يف عا م  ، 914.استحوذت (سيتزن) على . Swiss Frédérique Constant Group
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أقسا م الشركة
 - Japan CBM Corporationمبيعات الساعات  ،مبا يف ذلك عالمة  Q&Qالتجارية.
 - Citizen Systems Japan Co.Ltdمبيعات األجهزة اإللكرتونية اخلاصة باألعمال
واملستهلكني مبا يف ذلك اآلالت احلاسبة.
 - Citizen Miyota Co.Ltdإنتاج ساعات اليد  ،مذبذبات بلورية الكوارتز  ،حمددات الرؤية
اإللكرتونية  ،وحدات اإلضاءة اخللفية  ، LCDحساسات الصور  ، CCD / CMOSشاشات
الكريستال السائل الكهروضوئية الصغورة  ، LCoS ،معدات الرتكيب عالية الكثافة.
 - Citizen Fine Tech Co. Ltdتصنيع وبيع املكونات اإللكرتونية (قطع سوراميك  ،رقائق
مذبذبة بلورية كوارتز  ،إخل).
شركة  Citizen Seimitsuاحملدودة  -تصنيع حركات الساعة ومكونات وجه الساعة
ومكونات السيارات وخاليا  LCDوالطابعات الصغورة وأدوات القياس ووحدات التشحيم وخمارط LC
للمعاجلة الثانوية وآالت إزالة الزجاج .
شركة سيتيزن ووتش أوف أمريكا
ساعات فاجاري
شركة بولوفا ووتش
ألبينا وأتيليه دي موناكو
فريديريك كونستانت
كامبانوال
ال جوكس -بوريه
ارنولد اند سون
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الرعايات
ضابط الوقت الرمسي والساعة الرمسية لبطوالت التنس املفتوحة األمريكية  ،من  4221حتى 9145
 - ISUبطولة العامل للتزجل على اجلليد .
الشريك الرمسي لضبط الوقت ملانشسرت يونايتد .
الشريك الرمسي لـ  : Toronto Maple Leafsخالل مباريات  Leafsيف Scotiabank
 ، Arenaتتميز ساعة لوحة النتائج بعالمة (سيتزن) التجارية .

ساعة من طراز ( )AQ6020-53Xمن شركة (سيتزن)
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االت حاسبة منوعة من شركة (سيتزن)
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طابعات األكشاك طراز ( )CT-P291 / CT-P293من شركة (سيتزن)

معلومات اساسية عن الشركة
اسم الشركة التجاري  :شركة سيتزن واتش احملدودة Citizen Watch Co. Ltd
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
التأسيس  :تأسست يف عا م 4245
املقر الرئيسي  :طوكيو  ،اليابان
البورصة ( :رقمها يف بورصة طوكيو )55.9 :
الرئيس واملدير التنفيذي  :توشيهيكو ساتو
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املنتجات  :الساعات  -قطع غيار الساعات  -معدات املعلومات  -املعدات اإللكرتونية  -اآلالت
واملعدات الصناعية  -اجملوهرات
اإليرادات  9621 :مليار دوالر أمريكي (السنة املالية )9145
دخل التشغيل  9116.4 :مليون دوالر أمريكي (السنة املالية )9145
صايف الدخل  494612 :مليون دوالر أمريكي (السنة املالية )9145
عدد املوظفني  91559 :موظف ()9145
موقع الشركة االلكرتوني www.itizens.co.jp :
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سيكو Seiko

شركة سيكو القابضة  ، Seiko Holdings Corporationوتعرف بامسها املختصر سيكو
 : Seikoهي شركة قابضة يابانية  ،تصنع وتبيع الساعات واألجهزة اإللكرتونية وأشباه املوصالت
واجملوهرات املنتجات البصرية .
مت تأسيس شركة (سيكو ) يف عا م  4554عندما قا م (كنتارو هاتوري) بافتتاح متجر للساعات يف
منطقة جنزا من مدينة طوكيو يف اليابان ،وأطلق على املتجر اسم "كي هاتوي" "."K.Hattori
وبعد إحدى عشر سنة من افتتاح املتجر  ،ابتدأ (هاتوري) بتصنيع الساعات حتت اسم (سيكوشا) والذي
معناه "بيت احلرفية املتقنة" ،وحبسب تعريف الشركة فإن معنى كلمة سيكو  ،هو "اإلتقان" أو
"النجاح".

برج الساعة هاتوري يف (جينزا  ،طوكيو)  ،املقر السابق ومبنى املتجر الرئيسي لـ K. Hattori & Co
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يف عا م  ، 42.2مت إطالق أول ساعة كوارتز يف العامل  .ويف يوليو عا م  9114أصبحت (سيكو)
شركة قابضة  .ويف يوليو  9115أعيدت تسميتها سيكو القابضة.
العالمة التجارية (سيكو) اصبحت عالمة رائدة على مستوى العامل يف صناعة الساعات .
ومن اشهر ماركات شركة سيكو - Presage - 5 Sports :

Astron - Prospex

. Lukia Seiko Premier - Grand Seiko

حملة تارخيية
افتتح (كنتارو هاتوري) متجر ساعات احلائط يف طوكيو عا م  4554حتت اسم & K. Hattori
)Co
كان املتجر صغور احلجم ولكن سرعان ما اكتسب مسعة ممتازة بسبب إدارة (هاتوري) وعالقته
اجليدة مع املوردين .
ويف عا م  4528بعد سنوات من إنتاج ساعات احلائط قامت الشركة بإنتاج أول ساعة عرفت بإسم (تايم
كيب)  ،اإلطار مت تصنيعه يف اليابان ولكن معظم مكونات الساعة الداخلية وأداة نقل احلركة مت
استورادها من سويسرا .

الساعة اليت غورت مسار تاريخ الساعات
عا م  42.2وبعد سنوات عديدة من البحث أطلقت شركة سيكو أول ساعة بنظا م الكوارتز تعمل
بالبطارية ،وهي ساعة سيكو كوارتز اسرتون .
ولغاية ذلك اليو م  ،كانت كافة ساعات اليد حول العامل ميكانيكية احلركة وعالية التكلفة ،
ولكن هذه الساعة كانت بداية لنقلة أدت لتغيور شكل صناعة الساعات حول العامل إىل يومنا احلالي .
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قامت الشركة بإطالق أول ساعة (جراند سيكو) األوتوماتيكية الشهورة عا م  42.1وكان اهلدف
من وراء إطالقها هو إنتاج أفضل ساعة أوتوماتيكية من حيث األناقة ودقة ضبط الوقت ،ولذلك مت
تصميم أداة حركة جديدة ‘كاليرب  ’1451تستطيع حفظ الطاقة ملدة  18ساعة ،ومنذ وقت إطالقها
أصبحت (جراند سيكو) من أفضل الساعات األوتوماتيكية مبيعاً يف اليابان بل وحول العامل .

التاريخ والتطور
التاريخ املبكر
بدأ تاريخ (سيكو) يف عا م  ، 4554عندما افتتح مؤسسها (كنتارو هاتوري) متجرًا للساعات
واجملوهرات يف (طوكيو  ،اليابان) يدعى ). (K. Hattori & Co
كان (هاتوري) يعمل كمتدرب يف صناعة الساعات منذ أن كان عمره  41عامًا  ،مع فرتات متعددة
يعمل يف متاجر ساعات خمتلفة  ،مثل " ، "Kobayashi Clock Shopاليت يديرها فين خبور يُدعى
(سيجورو ساكوراي) و  Kameda Clock Shopيف  ، Nihonbashiوكذلك (متجر ساكاتا
للساعات) يف (أوينو)  ،حيث تعلم كيفية بيع وإصالح الساعات .
يف عا م  ، 4554بدأ عصر جديد من الساعات اليابانية الصنع  .كان الرواد يف طوكيو وأوساكا
وناغويا يدرسون ويصنعون ساعات اجليب بناءً على املنتجات الغربية .
احتاج جتار اجلملة اليابانيون إىل شراء مجيع الساعات املستوردة من الشركات التجارية األجنبية اليت
تأسست يف يوكوهاما وكوبي ومناطق املوانئ املفتوحة األخرى .
يف عا م  ، 4558بدأ السيد (هاتوري) التعامل مباشرة مع هذه الشركات التجارية األجنبية يف مستوطنة
(يوكوهاما)  ،واليت تركز على جتارة اجلملة والتجزئة للساعات واآلالت الغربية املستوردة
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على مر السنني  ،طور (هاتوري) شراكة وثيقة مع العديد من الشركات التجارية األجنبية  ،مبا يف
ذلك أمثال  C&J Favre-Brandtو  .F. Perregaux & Coو  Zanuti & Cieو & Siber
 ، Brennwaldمما مسح له باحلصول على ساعات وآالت حصرية مستوردة  ،مل تكن متاحة ألي
شخص آخر يف اليابان بذلك الوقت .

كينتارو هاتوري
أصبح متجر (هاتوري) ذا شعبية متزايدة بسبب ندرة الساعات املستوردة اليت كان املتجر يبيعها  ،وهي
سلع ال ميكن العثور عليها يف أي مكان آخر يف اليابان .
مسح له هذا النجاح املتزايد بنقل الشركة إىل الشارع الرئيسي يف (جينزا  ،طوكيو)  ،اليت ال تزال
مركز التجارة يف اليابان حتى يومنا هذا .
شجع مقدار الدعم املقد م من عمالء السيد (هاتوري) على متابعة اخلطوة التالية  ،وهي أن يصبح صانعًا
بنفسه  ،وهو مسعى سيتبعه بعد فرتة وجيزة بشراء مصنع يف طوكيو وإعادة تسميته "سيكوشا" .
يف عا م  ، 4524بعد  41سنوات من تأسيس  ، .K. Hattori & Coطُلب من (هاتوري) البالغ من
العمر  14عامًا تولي منصبني مهمني يف الصناعة  ،أحدهما كمدير جلمعية طوكيو لصناعة الساعات
 ،واآلخر كعضو (غرفة جتارة طوكيو) .
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يف عا م  ، 4528اشرتى تاجر الساعات الناجح الزاوية الكاملة لـ  Ginza 4-chomeوهو املوقع
احلالي لـ ) ، (WAKOوبنى مبنى به برج ساعة ( 4.مرتًا من األعلى إىل األسفل)  ،وأقا م متجرًا يف
العنوان اجلديد .
يف عا م  ، 4529بدأ )هاتوري( يف إنتاج ساعات حتت اسم ) ، )Seikōsha ، Seikoshaواليت
تعين تقريبًا " ،بيت الصنعة الرائعة".
من أجل جتنب نذير شؤ م  ،يُعتقد أنه مرتبط بكلمة " "GLORYباللغة اليابانية  ،غورت
 Seikoshaعالمتها التجارية إىل (سيكو) يف عا م .4291

التطورات اجلديدة
يف عا م  ، 42.2قدمت  ، Seiko Astronأول ساعة كوارتز إنتاجية يف العامل  .عندما مت طرحها ،
كانت تكلف نفس تكلفة سيارة متوسطة احلجم  .والحقا واصلت شركة (سيكو) تقديم أول
كرونوغراف كوارتز .
يف أواخر الثمانينيات  ،أنتجت (سيكو) أول كوارتز أوتوماتيكي جيمع بني مسات التنشيط الذاتي
للساعة األوتوماتيكية بدقة الكوارتز  .ويتم تشغيل الساعة بالكامل من خالل حركتها يف االستخدا م
اليومي .
يف عا م  ، 4224ولزيادة الشعبية  ،أعيد إطالق هذه الساعات حتت اسم Seiko Kinetic
يف عا م  ، 4258أنشأت أورينت وسيكو مصنعًا مشرتكًا .
ويف عا م  4245مت تأسيس شركة ( )K. Hattori & Co.Ltdومت تغيور امسها إىل شركة
 Hattori Seiko Co. Ltdيف عا م  ، 4251ثم اىل اسم  Seiko Corporationيف عا م
.4221
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وبعد إعادة بناء وإنشاء الشركات التابعة هلا مثل ( Seiko Watch Corporationو Seiko
 ، )Clock Incأصبحت شركة قابضة يف عا م  9114ومت تغيور امسها إىل Seiko Holdings
 Corporationاعتبارًا من  4يوليو . 9115
رمبا تشتهر (سيكو) بساعات معصمها  ،واليت مت إنتاجها كلها يف وقت واحد بالكامل يف املنزل .
ال يشمل هذا فقط العناصر الرئيسية مثل الرتوس الصغورة واحملركات والعقارب ومذبذبات الكريستال
والبطاريات وأجهزة االستشعار وشاشات الكريستال السائل  ،ولكن أيضًا العناصر الثانوية مثل
الزيوت املستخدمة يف تشحيم الساعات واملركبات املضيئة املستخدمة على اليدين واألقراص .
مت إنتاج ساعات (سيكو) يف األصل من قبل شركتني تابعتني خمتلفتني  .كان أحدهما شركة
( ، Daini Seikosha Coاملعروفة اآلن باسم  ، ).Seiko Instruments Incواآلخر شركة
( Suwa Seikosha Coاملعروفة اآلن باسم .)Seiko Epson Corporation
ساعد وجود شركتني تنتجان نفس العالمة التجارية لساعاتات (سيكو) يف حتسني التكنولوجيا  ،من
خالل املنافسة والتحوط من املخاطر.
كما أنه يقلل من خماطر مشاكل اإلنتاج  ،حيث ميكن لشركة واحدة زيادة اإلنتاج يف حالة اخنفاض
اإلنتاج يف األطراف األخرى .
وما زال هناك شركات تابعة للشركة يف الصني وسنغافورة .وال يزال يتم استخدا م نظا م اإلنتاج الداخلي
املتكامل للساعات الفاخرة يف اليابان .

"سيكو" يف الواليات املتحدة
 : Seiko Corporation of Americaمسؤولة عن توزيع ساعات (سيكو)  ،باإلضافة إىل
ساعات ماركة  Pulsarو  Lorusيف الواليات املتحدة .والنماذج املتاحة يف الواليات املتحدة عادة ما
تكون جمموعة فرعية أصغر من اخلط الكامل املنتج يف اليابان .
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مقر شركة ( Seiko Corporation of Americaومركز إصالح  )Coservيف (مهوا  ،نيو
جورسي) يف الواليات املتحدة  ،تُباع ساعات (سيكو) بشكل أساسي من قبل جتار اجملوهرات الفاخرة
واملتاجر الكربى باإلضافة إىل  42متجرًا تابعًا للشركة يف مدن خمتلفة .

تسويق
يف يو م اجلمعة  41 ،يناير  ، 9141عشية بطولة أسرتاليا املفتوحة يف ملبورن  ،قد م (شينجي هاتوري)
 ،رئيس  ، Seiko Watch Corporationإىل (نوفاك ديوكوفيتش) إصدارًا حمدودًا من
 Seiko 5بقيمة  4511دوالر .
وقد مت إطالقه يف مجيع أحناء العامل مبليون وحدة  ،مما يرمز إىل شراكة (سيكو) مع أفضل العب
تنس حمرتف يف العامل .

جمموعة سيكو
 Seiko Holdingsهي إحدى الشركات الرئيسية الثالث جملموعة  ، Seiko Groupوتتكون
اجملموعة من :
Seiko Holdings Corporation
و (Seiko Instruments Inc. (SII
و . Seiko Epson Corporation (Epson
على الرغم من أن لديهم بعض املساهمني املشرتكني  ،مبا يف ذلك األعضاء الرئيسيون يف عائلة هاتوري
(من نسل كينتارو هاتوري)  ،فإن الشركات الثالث يف جمموعة (سيكو) ليست منتسبة.
ويتم إدارتها وتشغيلها بشكل مستقل متامًا .وتقو م  ، Seiko Watchوهي شركة تابعة لشركة
 ، Seiko Holdingsبتسويق ساعات (سيكو)  ،بينما تقو م  SIIو  Epsonبتصنيع حركاتها.
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يف  9.يناير  ، 9112أعلنت  Seiko Holdingsو  Seiko Instrumentsأنه سيتم دمج
الشركتني يف  4أكتوبر  ، 9112من خالل مبادلة األسهم .
فأصبحت  Seiko Instrumentsشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Seiko Holdings
اعتبارًا من  4أكتوبر .9112

الشركات التابعة
 - Seiko Watch Corporationالتخطيط للساعات واملنتجات األخرى واملبيعات احمللية
واخلارجية
 - Seiko Nextage Co.Ltdالساعات  :ألبا والساعات ذات العالمات التجارية املرخصة
شركة  - Seiko Clock Incتطوير وتصنيع وبيع الساعات (ساعات مكتبية  ،ساعات حائط ،
منبهات) .
 - Seiko Service Center Co Ltdإصالح وبعد اخلدمة للساعات .
 - Seiko Time Systems Incأعمال البيع والرتكيب العرضي لساعات النظا م ومعدات
عرض املعلومات املتنوعة ومعدات التوقيت الرياضي  ،باإلضافة إىل خدمات التوقيت والقياس ملختلف
الرياضات .
 - .Seiko Precision Incتصنيع  /بيع األجهزة اإللكرتونية  ،ومصاريع الكامورات واألجهزة
الطرفية  ،ومعدات اإلنتاج .
 - Seiko NPC Corporationتطوير وتصنيع وتسويق الدوائر املتكاملة ()IC
 - .Seiko Solutions Incالتطوير والتصنيع واملبيعات والصيانة واخلدمات واالستشارات لألجهزة
والربامج املتعلقة بأنظمة املعلومات وخدمات الشبكة
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 - Seiko Optical Products Co.Ltdالتسويق باجلملة للعدسات واإلطارات للنظارات جنبًا
إىل جنب مع املنتجات البصرية األخرى ذات الصلة
 - Seiko Instruments Incتطوير وتصنيع وبيع الساعات واملكونات الدقيقة واألدوات اآللية
واملكونات اإللكرتونية والطابعات وأدوات القياس والتحليل
 - .Ltd ،Wako Co.بيع الساعات واجملوهرات واإلكسسوارات واللواز م الداخلية والسلع الفنية
واحلرف اليدوية والنظارات واملواد الغذائية
شركة كرونوس  -مبيعات التجزئة للساعات واجملوهرات والنظارات
 - .Seiko Business Services Incاملوارد البشرية
شركة ( Ohara Incمتتلك  - ) TYO: 5218٪Seiko 32.2زجاج بصري متخصص (مواد
زجاجية للعدسات واملنشورات)

املاركات وخطوط اإلنتاج
تنتج  Seikoساعات حبركات كوارتز  ،وحركات حركية  ،ومشسية  ،وميكانيكية بأسعار
متفاوتة  ،ترتاوح من حوالي  1111ين ( 18دوالرًا أمريكيًا) إىل  81111111ين ياباني (881111
دوالر أمريكي).
لفصل جمموعات العمالء  ،أنشأت (سيكو) العديد من العالمات التجارية املختلفة يف اليابان والسوق
الدولية مبا يف ذلك  Lorusو  Pulsarو Alba
 Seikoلديها العديد من اخلطوط مثل  Seiko 5الفاخرة " "،"Prospex" ،Credor
" ""Velatura ،"Presageوسلسلة "."Grand Seiko
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سيكو 8
يعد  Seiko 5معيارًا تلتقي به العديد من طرازات ساعات (سيكو) امليكانيكية منذ تقديم اللقب يف
الستينيات.

حصل املعيار على امسه من دمج مخس مسات رئيسية:

لف ذاتي
يتم عرض اليو م  /التاريخ يف نافذة واحدة
مقاومة للماء
تاج جموف
حالة الصلب دائم وسوار
صنعت (سيكو) العديد من النماذج املختلفة للساعات القياسية " ، "8مبا يف ذلك الساعات الكبورة
والصغورة والغواصني والفوالذ  /اجللد  /السوار الصناعي والظهر الشفاف أو املعقم والعديد من
األشكال األخرى .اليو م  ،تتألف تشكيلة  Seiko 5يف الغالب من ساعات ميكانيكية للمبتدئني.
ارتدى مدير طوران ناسا (جني كرانز) طراز ) )Seiko 5 6119-8460خالل ذروة حياته املهنية.
كان على معصمه عندما هبط طاقم أبولو  44على سطح القمر  ،عندما وقع انفجار أبولو ، 41
وطوال الفرتة املتبقية من حياته املهنية يف ناسا.
سيكو بريساج
سلسلة  Seiko Presageعبارة عن تشكيلة ميكانيكية بالكامل  ،وهي خطوة لألعلى من
طرازات  Seiko 5للمبتدئني .
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لديها تصميمات أكثر تفصيالً وحركات معقدة  ،مثل موانئ طالء أوروشي  ،وحركات ذاتية امللء مع
مؤشرات احتياطي الطاقة .عادة ما يرتاوح سعر ساعات خط بريساج بني  911دوالر أمريكي إىل
 1111دوالر أمريكي .
دخلت (سيكو) يف تعاون مع شركة  Ando Cloisonnéاملصنعة للنسخة التقليدية من ناغويا إلنتاج
االتصال اهلاتفي لإلصدار احملدود يف عا م .9145

Seiko SARB
سيكو سارب  :هو خط إنتاجهم امليكانيكي متوسط املدى من الساعات .يستخدمون حركة
.Seiko 6R15

Grand Seiko
قبل عا م  ، 42.1لتحدي وضع الساعات السويسرية وتغيور مفهو م الساعات اليابانية  ،بدأ Daini
 Seikoshaو  Suwaمناقشة خط إنتاج ميكن أن يضاهي جودة الساعات السويسرية بناءً على
اقرتاح الشركة األ م .
يف ذلك الوقت  ،كانت شركة  Suwa Seikoshaمسؤولة عن تصنيع الساعات الرجالية  ،لذلك
تقرر أن تنتج  Suwaأول ). Grand Seiko (GS
مت إصدار أول  Grand Seikoيف عا م  ، 42.1وكان يعتمد على ساعة  Seikoالراقية السابقة ،
.CROWN
حيتوي  Grand Seikoهذا على  98جوهرة  ،ملف يدوي  ،عيار  ، 1451ومت إنتاج  1.111وحدة
فقط .كانت هذه أيضًا أول ساعة من فئة الكرونومرت مت تصنيعها يف اليابان  ،وكانت تستند إىل
معيار الكرونومرت اخلاص بسيكو .
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أسلوب التصميم
مت تعيني لغة تصميم  Grand Seikoيف عا م  ، 42.5مع إنشاء  .Grand Seiko 44GSمهد
 GS11الطريق جلميع  Grand Seikoاملستقبلية بتسعة عناصر .تساعد هذه العناصر يف حتسني
وضوح الساعة يف املواقف املختلفة  ،وخلق انطباع بصري حاد ونقي :
مؤشر عرض مزدوج عند موضع الساعة 49
عالمات مستطيلة متعددة األوجه
حافة مصقولة للغاية
طائرات مصقولة للغاية وسطح ثنائي األبعاد
نصف تاج جموف
قرص مسطح
عقارب متعددة األوجه للساعات والدقائق
خط جانيب منحين
اجلدار اخللفي املائل وجانب العلبة
فستان بتصميم بسيط ولكنه مجيل
تلميع زاراتسو

آخر
تنتج  Seikoأجهزة إلكرتونية أيضًا .خالل الثمانينيات  ،أنتجت الشركة جمموعة ملحوظة من أجهزة
املزج الرقمية  ،مثل  ، DS-250الستخدامها يف املوسيقى اإللكرتونية .اما اليو م  ،ينتج قسم املوسيقى
(جزء من  )Seiko Life Sportsأجهزة قياس وضبط.
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احلركات
حركة ميكانيكية
يف عا م  ، 42.5قدمت (سيكو) ثالث عيارات عشر ضربات (عشرة تكات يف الثانية)  ،عيار
أوتوماتيكي  ، GS.4تعبئة يدوية ) GS (25 18و ) GS (2642للساعات النسائية.
كانت  GS.4أول ساعة أوتوماتيكية بعشر ضربات يف اليابان  ،وكانت أكثر الساعات
امليكانيكية دقة نظرًا لكوادرها عالية النبض.
تعترب العيارات عالية النبض ألن احلركات امليكانيكية العادية تضرب من ست إىل مثاني مرات يف
الثانية  ،كما أن الضربات األعلى جتعل الساعة أكثر مقاومة للصدمات  ،وبالتالي حتقيق الدقة
العالية.
يف عا م  ، 9112أصدرت  Seikoالعيار اجلديد  ،S85 2وهو تصميم جديد متامًا من عيار اإليقاع
العالي السابق .يفي العيار اجلديد أيضًا مبعيار  Grand Seikoالقياسي  ،وهي شهادة كرونومرت
تدعي الشركة أنها أكثر صرامة من شهادة الكرونومرت يف سويسرا.

حركة كوارتز
يف  98ديسمرب  ، 42.2أصدرت (سيكو) أول ساعة كوارتز يف العامل  ،وهي Seiko Quartz
 ، ASTRONواليت شكلت بداية ثورة الكوارتز.
تستخد م الساعة مذبذبًا بلوريًا للدقة  ،حيث تولد البلورة اهتزازًا ثابتًا عند تطبيق اجلهد عليها .خالل
السنوات العشر من التطوير يف  ، Suwa Seikoshaمتكنت (سيكو) من إنشاء العديد من األجزاء
اليت مكنت من التطبيق العملي للكوارتز يف ساعات املعصم .
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على سبيل املثال  ،قطعت (سيكو) املذبذب البلوري إىل شكل شوكة رنانة  ،وطوّرت دائرة متكاملة
وحمركًا متدرجًا للعمل مع اإلشارات الصادرة عن مذبذب الكريستال.
على الرغم من إنشاء األجزاء اليت مكنت ساعات الكوارتز  ،مل حتتكر (سيكو) حقوق براءة
االخرتاع للقطع الفريدة  ،ولكنها قررت فتحها.
يف عا م  ، 4251أعلنت (سيكو) عن أول ساعة كوارتز  LCDيف العامل مع شاشة رقمية من ستة
أرقا م.
يف عا م  ، 4258أطلقت (سيكو) أول ساعة رقمية متعددة الوظائف يف العامل .
يف عا م  ، 4255أصدرت (سيكو) ساعة الكوارتز املزدوجة ملعاجلة تأثور درجة احلرارة على تردد
مذبذب بلوري الكوارتز  ،مما وضع قيودًا على دقة ساعات الكوارتز.
قامت (سيكو) بوضع بلورة ثانية يف الساعة مرتبطة مبعاجل يكتشف التغور يف درجة احلرارة  ،ويشور
إىل املذبذب الرئيسي للتعويض  .وكانت النتيجة حتسنًا كبورًا يف دقة الساعة من  8ثوانٍ شهريًا إىل 8
ثوانٍ سنويًا.
يف عا م  ، 4255مجعت (سيكو) بني الساعات األوتوماتيكية والكهربائية  ،مما أدى إىل إنشاء
 ، Seiko Kineticوهي حركة يتم تشغيلها بواسطة حركات املستخد م  ،وحتويل الطاقة إىل
كهرباء حلركة الكوارتز.

حركة كوارتز جراند سيكو . F2
مت استخدا م حركة الكوارتز  F2يف ساعات الكوارتز (سيكو جراند) .
يتم جتميع حركة الكوارتز  F2من (سيكو جراند) بالكامل يدويًا بواسطة اثنني من احلرفيني
اخلرباء .
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وتشمل امليزات :
آلية الضبط التلقائي لرد الفعل العكسي
حمرك مزدوج للتحكم يف النبض
آلية تغيور التاريخ الفوري  -ميكنها تغيور عرض التاريخ يف  th9111 / 4من الثانية
احلركة احلركية
مت تقديم الساعات احلركية بواسطة (سيكو) يف عا م  425.يف معرض بازل للتجارة العادلة

حمرك الربيع ساعة  Seiko 5من الفوالذ املقاو م للصدأ ذات وجه رمادي وحزا م ساعة من اجللد بعرض  45ملم
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Pulsar Montre 4

لقد مت اإلعالن عن  Spring Driveيف عا م  .4225مت تطويره بواسطة (يوشيكازو أكاهانا) وفريقه
واستوحى من رؤية (يوشيكازو) " :جرح الساعة بواسطة نابض رئيسي وبدقة ثانية واحدة يف اليو م  ،وهي
دقة ال ميكن إال ألرقى الساعات اإللكرتونية تسليم ".
حققت هذه احلركة دقة عالية مع ثانية واحدة يف اليو م  ،واحتياطي طاقة طويل ( 59ساعة) مع سبيكة
خاصة مطورة  ،ولف سريع بتصميم " "Magic Leverوحركة انزالق مع عقارب الساعة .
تستخد م احلركة النابض الرئيسي كمصدر للطاقة وتنقله من خالل جمموعة تروس  ،متامًا مثل
الساعات امليكانيكية التقليدية  ،ولكن بدالً من عجلة امليزان والتوازن  ،استخدمت " Seikoمنظم
 "Tri-synchroاملطور حديثًا  ،والذي يعمل مثل حركة كوارتز.
حيتوي منظم  Tri-synchroعلى ثالث وظائف رئيسية :التحكم يف الطاقة امليكانيكية للنابض
الرئيسي  ،وتوليد الكهرباء لالستهالك املنخفض (~  98نانو وات)  ،مذبذب بلوري الكوارتز ،
وتوليد قوة مغناطيسية لتنظيم عجلة االنزالق .
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ساعة من طراز سيكو ( )SARB030امليكانيكية

ساعة ( ، )Grand Quartzواليت أنتجت عا م 4255
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من خالل استبدال امليزان التقليدي بفرامل مغناطيسية  ،يعمل حمرك النابض بضوضاء أقل ويقد م يدًا
حبركة انزالق تُظهر التدفق املستمر للوقت .مت استخدا م حركة  Spring Driveأيضًا كأساس
ألول ساعة على اإلطالق مت تصميمها ليتم ارتداؤها من قبل رائد فضاء أثناء املشي يف الفضاء  ،واليت
حتمل اسم . Seiko Spring Drive Spacewalk

ضابط الوقت الرمسي
كانت (سيكو) هي ضابط الوقت الرمسي للعديد من األحداث الرياضية الكربى:

األلعاب األوملبية
 42.1دورة االلعاب االوملبية الصيفية يف طوكيو  ،اليابان
 4259دورة االلعاب االوملبية الشتوية يف سابورو  ،اليابان
 4229دورة االلعاب االوملبية الصيفية يف برشلونة  ،إسبانيا
 4221دورة االلعاب االوملبية الشتوية يف ليلهامر  ،النرويج
 4225دورة االلعاب االوملبية الشتوية يف ناغانو  ،اليابان
 9119دورة االلعاب االوملبية الشتوية يف سولت ليك سييت  ،يوتا  ،الواليات املتحدة
كأس العامل
كأس العامل  4255يف األرجنتني
كأس العامل  4259يف أسبانيا
كأس العامل  425.يف املكسيك
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كأس العامل  4221يف إيطاليا
بطولة العامل أللعاب القوى
حاليًا  ،لدى (سيكو) اتفاقية مع الرابطة الدولية الحتادات ألعاب القوى لتكون مبثابة ضابط الوقت
ألحدث إصدارات بطولة العامل أللعاب القوى  IAAFيف ألعاب القوى.
بدأت االتفاقية يف عا م  4258ومن املقرر أن تستمر حتى عا م  9192على األقل .
 4255بطولة العامل أللعاب القوى بروما إيطاليا
 4224بطولة العامل أللعاب القوى بطوكيو  ،اليابان
 4221بطولة العامل أللعاب القوى يف شتوجتارت  ،أملانيا
 4228بطولة العامل أللعاب القوى مبدينة جوتنربج السويدية
 4225بطولة العامل أللعاب القوى يف أثينا  ،اليونان
 4222بطولة العامل أللعاب القوى بإشبيلية بإسبانيا
 9114بطولة العامل أللعاب القوى يف إدمونتون  ،كندا
 9111بطولة العامل أللعاب القوى يف باريس  ،فرنسا
 9118بطولة العامل أللعاب القوى يف هلسنكي  ،فنلندا
 9115بطولة العامل أللعاب القوى يف أوساكا  ،اليابان
 9112بطولة العامل أللعاب القوى يف برلني  ،أملانيا
 9144بطولة العامل أللعاب القوى يف داجيو  ،كوريا اجلنوبية
 9141بطولة العامل أللعاب القوى يف موسكو  ،روسيا
 9148بطولة العامل أللعاب القوى يف بكني  ،الصني
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 9145بطولة العامل أللعاب القوى يف لندن  ،اململكة املتحدة
 9142بطولة العامل أللعاب القوى يف الدوحة  ،قطر

ساعة من سيكو طراز ((PRESAGE - SRPE41J1

ساعة من (غراند سيكو) طراز ()SBGR321
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نظارة من شركة (سيكو)

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :تأسست يف تشوأو  ،طوكيو (اليابان) يف عا م ( ، )4554وقد (اصبحت شركة يف
)4245
املؤسس  :كينتارو هاتوري
الدولة  :اليابان
الشكل القانوني  :شركة مساهمة عامة
املقر الرئيسي ( :ميناتو  ،طوكيو  ،اليابان)
البورصة  :بورصة طوكيو ()5181
مدير الشركة  :يوشينوبو ناكامورا
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رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي  :شينجي هاتوري
الصناعة  :الساعات  -اجملوهرات  -االآلت  -املعدات الدقيقة
املنتجات  :ساعات اليد  -ساعات اجلدار  -الطابعات  -أشباه املوصالت  -أجهزة
امليكاترونيات  -أدوات االآلت  -مواد النظارات الطبية  -اجملوهرات  -أخرى .
الشركات التابعة :
Seiko Watch Corporation
.Seiko Instruments INC
.Seiko Precision INC
Seiko NPC Corporation
.Seiko Solutions INC
.Seiko Clock INC
.Wakoco. LTD
.Seiko Time Systems INC
. LTD،Seiko Optical Products CO.
اإليرادات  912 :مليار ين ()9191
الدخل التشغيلي  8645 :مليار ين ()9191
صايف الدخل  161 :مليار ين ()9191
إمجالي األصول  922 :مليار ين ()9191
إمجالي حقوق امللكية  411 :مليار ين ()9191
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عدد املوظفني  446215 :موظف ()9191
موقع الشركة االلكرتوني www.seikowatches.com :
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صناعة األسلحة يف اليابان
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مقدمة
تعترب اليابان من أكثر الدول تطورا يف الصناعات اخلفيفة والثقيلة ،حيث تعترب صادراتها الصناعية
العمود الفقري القتصادها .ولكن السؤال الذي يطرحه الكثور هو ملاذا ال تقو م اليابان بصنع العتاد
العسكري وتصديره إىل اخلارج؟
واجلواب  :أنه بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية يف العا م  0145مت وضع عدة قيود على اليابان فيما خيص
التصنيع احلربي  .وكان من أهم القيود عليها هو عد م تصدير أي سالح الية دولة شيوعية أو دولة متت
مقاطعة امدادها بالسالح من طرف األمم املتحدة .
إضافة ملا قامت به اليابان من تلقاء نفسها بعد م خوض حروب أخرى بعد أن رأت الدمار الشامل يف
بالدها خاصة بعد إلقاء الواليات املتحدة قنبلتني نوويتني على مدن هوروشيما وناجازاكي .
ولكن يف العا م  0152دخلت اليابان بطرق غور مباشرة سوق الصناعة احلربية بعد أن رأت هي
وحلفاؤها ضرورة جتديد بعض املنشآت العسكرية لكي يتم صيانة بعض اآلليات العسكرية
األمريكية أثناء احلرب الكورية .ويف تلك احلقبة كانت وال تزال الواليات املتحدة األمريكية هي
املسؤولة عن محاية االراضي اليابانية من أي هجو م خارجي .
وتوجد يف اليابان أكرب القواعد العسكرية يف العامل من حيث اإلمكانيات .فهل تغور شيء؟ نعم لقد
تغور الكثور  ،اوال ان الدستور الياباني غور من قوانينه املتشددة بشان التسليح  ،وايضا فيما خيص
تداخل الشركات املصنعة للمعدات العسكرية واملدنية .ففي الوقت احلالي أصبحت الشركات وخاصة
الغربية تتداخل يف خطوط اإلنتاج .ويف كثور من االحيان فإن الصناعة املدنية من السهل حتويلها لصناعة
عسكرية خاصة فيما خيص األلواح االلكرتونية أو احملركات .
وأصبح التداخل بني االنتاج املدني والعسكري أكثر .والكل يعلم أن الكثور من االستخدامات العامة
من اإلنتاج املدني كان يف البداية لالستخدا م العسكري مثل املايكرويف والوسادة اهلوائية يف
السيارات وغورها .ويف الوقت احلالي بدأ التخفيف من قيود التصدير على الشركات اليابانية من قبل
احلكومة يف اليابان .
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والغريب يف األمر أن أمريكا حاولت يف املاضي إقناع اليابان بإنتاج السالح وختفيف القيود على
التصدير ،إال أن الدستور الياباني مل يغور من قوانينه املتشددة إال يف املاضي القريب.
ويف الوقت احلاضر بدأت اليابان يف فرتات كثورة تشعر باحلاجة إىل صنع السالح اهلجومي وليس
الدفاعي خاصة بعد أن بدأت قوة الصني تزداد وكذلك كثرة املغامرات الكورية الشمالية .وللعلم
فهناك توتر مستمر بني الصني واليابان بسبب بعض اجلزر .
وكانت آخر مواجهة قبل عدة شهور ،ومل يزل التوتر إال بعد أن قامت الواليات املتحدة األمريكية
بتأكيد وقوفها مع اليابان بالقيا م مبناورات حربية ضخمة يف املياه القريبة من الصني .
وإن الشركات اليابانية وقبل عدة شهور فقط حصلت على الضوء األخضر إلمكانية تصدير السالح
لألسواق األجنبية يف إشارة واضحة لدخول اليابان سوق السالح .وقد أعلنت أمريكا أنه من املمكن أن


تكون اليابان شريكا يف إنتاج طائرة (ف )25 -واليت تعترب األغلى سعرا من بني الطائرات املقاتلة .

 عبداللطيف الملحم  ،اليابان وصناعة السالح  ،جريدة اليوم ( ، ٤٨٠٠ / ٨٠ / ٨٠ ،تاريخ الدخول  2 :كانون ثاني : )2120
https://bit.ly/3pKtBOh
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الطائرات املقاتلة
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شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
Mitsubishi Heavy Industries

شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة احملدودة  ،Mitsubishi Heavy Industriesوتسمى
بشكل غور رمسي  : MHIهي شركة يابانية متعددة اجلنسيات للهندسة واملعدات الكهربائية
واإللكرتونية ومقرها طوكيو  ،اليابان .
وتقو م الشركة بتصنيع منتجات عالية اجلودة بتقنيات مبتكرة ألكثر من  411عامًا .ولديها تقنيات
معقدة وقدرة على دمج وتصنيع أحدث املنتجات يف البحر .
حيث نقو م بتطوير وبناء وتوفور خدمة ما بعد البيع للمدمرات والغواصات رموز العمليات البحرية :من
خالل مباني املدمرات والغواصات اجلديدة اليت متثل اليابان  ،تعمل الشركة على دمج هذه األنظمة يف
هيكل قوة حبرية عاملي املستوى .
تشمل منتجات  MHIمكونات الفضاء اجلوي  ،مكيفات اهلواء  ،الطائرات  ،مكونات السيارات ،
شاحنات الرافعة الشوكية  ،املعدات اهليدروليكية  ،أدوات اآلالت  ،الصواريخ  ،معدات توليد الطاقة
 ،آالت الطباعة  ،السفن ومركبات اإلطالق الفضائية .من خالل أنشطتها املتعلقة بالدفاع  ،تعد
الشركة أكرب  91شركة يف العامل يف جمال الدفاع تقاس بعائدات الدفاع لعا م  9144واألكرب يف
اليابان .
 MHIهي واحدة من الشركات األساسية جملموعة ميتسوبيشي  .فهي شركة شاملة للمعدات الثقيلة
متثل اليابان .وهي شركة رائدة يف جمموعة واسعة من اجملاالت مبا يف ذلك بناء السفن والطوران
والفضاء والطاقة النووية  ،احملرك الرئيسي  ،والدفاع  ،والبيئة.
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أصبحت شركة  Mitsubishi Jointلبناء السفن ومقرها يف مصنع  Nagasakiلبناء السفن يف
عا م  4245مستقلة لشركة  Mitsubishiلبناء السفن .يف عا م  ، 4294مت فصل Mitsubishi
 Electricوإعادة تسميتها  Mitsubishi Heavy Industriesيف عا م  .4211وكانت أكرب
مؤسسة ذخورة حتى نهاية احلرب العاملية الثانية .يف عا م  ، 4281مت تقسيمها إىل ثالث شركات
بطريقة االستبعاد املكثف  ،مت دجمها يف عا م  42.1وعاد إىل القديم .

املقر الرئيسي لشركة ميتسوبيشي يف يوكوهاما  ،اليابان

إنها الشركة األساسية جملموعة ( Mitsubishiانظر  ، ) Mitsubishi Zaibatsuاليت منت
لتصبح أكرب شركة صناعية ثقيلة شاملة يف اليابان يف حمطات توليد الطاقة والطائرات والدبابات
وغورها  ،من قطاع بناء السفن .اجلهود املبذولة لتطوير مفاعالت نووية جديدة وغورها .مت فصل قسم
السيارات كميتسوبيشي موتورز يف عا م  .4251املقر الرئيسي طوكيو  ،أحواض بناء السفن والتصنيع
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ناغازاكي  ،كوبي  ،شيمونوسيكي وغورها .يبلغ رأمسال  9.86. 9144مليار ين  ،ومبيعات العا م
املنتهي يف مارس  912165 9144مليار ين .السفينة  /احمليط  ، 41معدات نقل الربايم  ، 11هيكل
املاكينات  /الصلب  ، 42الطوران  /الفضاء  ، 4.آلة األغراض العامة  /املركبات اخلاصة ، 49
املركبات األخرى  )2املبيعات ( )٪نسبة املبيعات اخلارجية . ٪12

معلومات عامة (شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة احملدودة)
اسم الشركة  :شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
املنتجات  :هندسة الصناعة  -معدات كهربائية  -إلكرتونيات  -دفاع
التأسيس  :تأسست عا م 4551
املقر الرئيسي  :ميناتو  ،طوكيو  ،اليابان
مناطق اخلدمة  :مجيع دول العامل
رئيس جملس اإلدارة  :هيدياكي أوميا
الرئيس التنفيذي والرئيس  :شونيتشي مياناجا
اإليرادات  144165 :مليار ين ()9145
دخل التشغيل  48168 :مليار ين ()914.
صايف الدخل  5565 :مليار ين ()914.
إمجالي األصول  8811654 :مليار ين ()914.
إمجالي حقوق امللكية  4.15651 :مليار ين ()914.
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عدد املوظفني  51.89 :موظف
املنتجات  :حمرك الطاقة  -اآلالت وهيكل احلديد  -الطوران والفضاء  -منتج متوسط احلجم
الشركات التابعة :
شركة ميتسوبيشي للطائرات
شركة ميتسوبيشي كاتربيلر للرافعات الشوكية
Mitsubishi FBR systems
موقع الشركة االلكرتوني www.mhi.com :

بتكلفة  11مليار دوالر ..مشروع مقاتلة شبح يابانية من صنع ميتسوبيشي
قالت اليابان ،اليو م اجلمعة ،إنها اختارت شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة "

(Mitsubishi

) Heavy Industriesلقيادة مشروع إنتاج مقاتلة شبح جديدة ،تريد اليابان إدخاهلا اخلدمة حبلول
منتصف العقد القاد م .
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "أرسينا العقد الرئيسي على ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" ،ومن
املتوقع أن يكلف مشروع املقاتلة اجلديدة  11مليار دوالر تقريبا .
وكان القرار متوقعا ،فالشركة هي املنتج الوحيد للطائرات املقاتلة يف اليابان ،ومل تنافس شركات
أخرى على العقد ،وسيتم حتديد املوردين والشركاء اآلخرين بنهاية العا م على األرجح .
وعربت شركات أموركية عن اهتمامها باالنضما م إىل املشروع ،منها "لوكهيد مارتن " (Lockheed
)Martinاملصنعة للمقاتلة "إف″ (F-35) 18 -الشبح ،و"شركة بوينغ " (The Boeing
)Companyاملصنعة للمقاتلة "إف″ (F-18) 45 -سوبر هورنت .
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باإلضافة إىل الشركات الربيطانية كـ"بي إيه إي سيستمز )" (BAE Systemsوشركة صناعة
احملركات النفاثة "رولز رويس ). " (Rolls Royce
ويذكر أن القوات اجلوية اليابانية تشغل حوالي  911مقاتلة "إف ،)F-15( "48 -اليت تصنعها بوينغ،
وتقو م حاليا بإحالل أسراب من املقاتالت "إف )F-4( "1 -املتقادمة مبقاتالت "إف. )F-35( "18 -
وستحل الطائرة اجلديدة حمل الطائرة "إف ،)F-2( "9 -وهي مشتقة من الطائرة "إف)F-16( "4. -
فايتنغ فالكون  ،اليت طورتها الشركة اليابانية باالشرتاك مع لوكهيد مارتن قبل حوالي عقدين من
الزمان .

بتكلفة  41مليار دوالر 66مشروع مقاتلة شبح يابانية من صنع ميتسوبيشي  ،الجزيرة نت ( ، 2121/01/ 21 ،تاريخ الدخول  0 :كانون ثاني
https://bit.ly/38ReRGD : )2120
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ميتسوبيشي 6م زيرو سان
Mitsubishi A6M "Zero-Sen

ميتسوبيشي زيرو ) (A6M3موديل 22

ميتسوبيشي  2م زيرو سان  : Mitsubishi A6M "Zero-Senهي طائرة مقاتلة يابانية طويلة املدى
استخدمت خالل احلرب العاملية الثانية من قبل القوات اجلوية اإلمرباطورية اليابانية ،هذه الطائرة املقاتلة
اليابانية األشهر ،فقد استعملت بكثرة يف حروب احمليط اهلادي .
يتألف طاقم الطائرة من طيار واحدة وهي مسلحة بأربعة رشاشات كما ميكنها محل قنبلتني زنة 21
كجم .

معلومات اساسية عن طائرة (ميتسوبيشي  6م زيرو سان)
النوع  :طائرة مقاتلة
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الصانع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
سنة الصنع 0141 :
الكمية املصنوعة 015121 :
أول طوران  0 :أبريل 0121
انتهاء اخلدمة 0145 :
أول طوران  0 :أبريل 0121

املواصفات
احملرك :ناكاجسما"ساكاي"( )"Nakajima "Sakaeبقوة  0121حصان .
الطول   1 :م .
املساحة املغطاة   00 :م .
الوزن العا م  2201 :كغ .
السرعة القصوى  544 :كلم/ساعة .
التسليح  :مدفعان صغوران من نوع تيبو  )TIPO 99( 22ب  91ملم يف األجنحة ،ورشاشان متطابقان
من نوع تيبو  25ب  565ملم يف األما م .
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ميتسوبيشي جي  3إم
ميتسوبيشي جي  1إ م  :هي طائرة قاذفة يابانية بعيدة املدى من إنتاج شركة ميتسوبيشي ،انتجت عا م
 4218لسالح اجلو اإلمرباطوري الياباني وقد استخدمت بكثافة خالل احلرب العاملية الثانية السيما
ضد الصني .
يبلغ مدى الطائرة األوىل  814،1كم وزيد هذا املدى بالطرازات األحدث ليبلغ  111،1كم وبسرعة
قصوى تبلغ  158كم بالساعة ويتألف طاقم الطائرة من  5أفراد ويشمل تسليحها مدفع عيار  91ملم و
 1مدافع من عيار  5،5ملم وميكنها محل قنابل مبجموع  511كجم أو طوربيد واحد مضاد للسفن .

G3M-37

معلومات اساسية عن (ميتسوبيشي جي  3إ م)
النوع  :قاذفة بعيدة املدى
بلد األصل  :اليابان
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الصانع  :ميتسوبيشي
الكمية املصنوعة 46115 :
دخول اخلدمة 4218 :
انتهاء اخلدمة 4218 :
أول طوران  :يوليو 4218
الوضع احلالي  :خارج اخلدمة
املستخد م األساسي  :سالح اجلو اإلمرباطوري الياباني
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ميتسوبيشي كي15 -
ميتسوبيشي كي ، Mitsubishi Ki-51 84 -تسمية اجليش ("طائرة االنقضاض نوع "22
( .)Type 99 Assault Planeلقبها احللفاء باسم "سونيا" " )"Soniaكانت قاذفة خفيفة  /قاذفة
انقضاضية انتحارية ،فقد كانت يف اخلدمة مع جيش اليابان اإلمرباطوري خالل احلرب العاملية الثانية .
بدأت الطوران أول مرة يف منتصف  .4212مت نشرها يف البداية ضد القوات الصينية ،حيث ثبت أنها
طائرة بطيئة جدا ملقاومة الطائرات املقاتلة من القوى املتحالفة األخرى .
ومع ذلك ،فقد أدت دورا مفيدا يف القيا م مبها م طائرة هجو م أرضي يف مسرح الصني -بورما واهلند،
وال سيما على املطارات مقارنة بالكثور من الطائرات األخرى .
ومع اقرتاب احلرب من نهايتها ،بدأ اليابانيون يف استخدامها يف هجمات كاميكازي .وبلغ إمجالي
اإلنتاج حوالي  158،9وحدة .
يف اليو م اهلجو م النووي على هوروشيما بقنبلة ذرية ،كانت اثنتني من قاذفات كي  84هي املسؤولة عن
آخر سفينة حربية أمريكية تغرقها اليابان وهي السفينة "يو إس إس بوهليد (سس. ")119 -
قا م تشارلز ليندبورغ ،الذي كان حيلق بطائرة لوكهيد بي 15 -اليتنغ ،بإسقاط طائرة كي84 -
بعد معركة جوية قوية .

اإلصدارات
النماذج  :اثنتان
جتارب اخلدمة 44 :
 96159 : Ki-51طائرة ( ،املصنعني  :ميتسوبيشي ( )461.9طائرة
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 : Mansyu Ki-71ثالثة مناذج من البديل االستطالعي التكتيكي اليت بناها مانسيو مع أجهزة
هبوط قابلة للسحب ،مل تدخل اإلنتاج .
 : Ki-51Aنسخة االستطالع
 : Ki-51Bنسخة انقضاض ،كان هلذه النسخة اهلجومية دروع حلماية الطيار وخزانات وقود ،ورفوف
القنابل لنقل  114رطل من القنابل .هذا اإلصدار ميكن تعديلها يف امليدان حلمل كامورا جوية .
املشغلون :
اليابان
القوات اجلوية جليش الياباني اإلمرباطوري
أندونيسيا
القوات اجلوية اإلندونيسية
الصني
الشيوعي الصيين (استولي عليها)  :آخر ( 1كي )84 -تقاعدوا يف عا م 4281
مجهورية الصني
القوات اجلوية التايوانية  -بعد االستسال م الياباني استوىل القوميون على عدد قليل من (كي)84 -
اليت استخدمت خالل احلرب األهلية الصينية .
كوريا الشمالية
بعد استقالهلم  ،مت احلصول عليها من االحتاد السوفييت .

- 435 -

مواصفات ()Ki-51
اخلصائص العامة
الطاقم  :اثنان
الطول   2694 :م ( 11قد م  ⅝9بوصة)
باع اجلناح   4964 :م ( 12قد م  ⅜5بوصة)
االرتفاع   9651 :م ( 5قد م  ½44بوصة)
مساحة اجلناح   9161 :م 982( ²قد م)²
الوزن فارغة  551،4 :كغم ( 492،1رطل)
الوزن حمملة  525،9 :كغم ( 4.2،.رطل)
وزن اإلقالع األقصى  291،9 :كغم ( 148،.رطل)
حمرك الطائرة  Mitsubishi Ha-26-II × 4 :حمرك شعاعي ب  41اسطوانة وتربيد باهلواء،
 512كيلوواط ( 281حصان)

األداء
السرعة القصوى  191 :كم/ساعة على   1111م ( 992عقدة  9.1 ،ميل يف الساعة على
 26511قد م)
مدى (طائرة)  461.1 :كم ( 851ميل حبري  ..1 ،ميل)
سقف اخلدمة   56951 :م ( 956411قد م)
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محولة اجلناح  445 :كغم /م 9165( ²رطل/قد م)²
نسبة القدرة إىل الوزن  1691 :كيلوواط/كغم ( 1648حصان/رطل)
تسلق إىل  8111مرت ( 11164.قد م)  2 :دقيقة  88ثانية
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ميتسوبيشي كي 33 -
ميتسوبيشي كي  ، 11كان الياباني مهامجا خفيفة من احلرب العاملية الثانية  .وكان واحد احملرك،
منتصف اجلناح  ،ناتئ أحادية السطح من وشدد اجللد البناء مع ثابت عجالت  tailwheelوشفافة
طويلة قمرة القيادة املظلة  .كان هلذا النوع أهمية يف كونه أول طائرة يابانية يتم تشغيلها بواسطة
حمرك شعاعي حديث مكون من صفني  .خالل احلرب ،وكان معروفا من قبل احللفاء اليت كتبها
اسم ذلك .

التصميم والتطوير
مت تطوير  Ki-30استجابة ملواصفات اجليش اإلمرباطوري الياباني يف مايو  421.الستبدال قاذفة
كاواساكي  Ki-3اخلفيفة بطائرة مصممة ومصنعة حمليًا بالكامل .طُلب من ميتسوبيشي
وكاواساكي بناء منوذجني أوليني لكل منهما حبلول ديسمرب .421.
دعت املواصفات إىل سرعة قصوى تبلغ  111كم  /ساعة ( 981ميالً يف الساعة) عند  1111مرت
( 2511قدمًا) ؛ ارتفاع التشغيل العادي من   9111م ( .8.1قدمًا) إىل   1111م ( 416411قدمًا) ،
والقدرة على الصعود إىل   1111م ( 2511قدمًا) يف غضون مثاني دقائق وحمرك يتم اختياره من .11
كيلووات ( 581حصان) ميتسوبيشي  Ha-6شعاعي  .48 ،كيلو واط ( 598حصان) ناكاجيما
 Ha-5شعاعي  ،أو  .11كيلو واط ( 581حصان) كاواساكي  -Ha-9حمركات مضمنة مربدة
بالسائل  ، IIbمحولة قنبلة عادية  111كجم ( ..1رطالً) وحبد أقصى  181كجم ( 221رطالً) ،
مدفع رشاش أمامي واحد ومدفع رشاش مرن للخلف  ،القدرة على أداء  ° .1الغطس لقصف الغطس ،
ووزن محولته أقل من  1111كجم ( 5951رطالً) .
طار أول منوذج أولي مليتسوبيشي يف  95فرباير  4215مدعومًا بشاحنة ميتسوبيشيH

 .الشعاعية.

يف األصل  ،مت تصميمه مبعدات هبوط رئيسية قابلة للسحب  ،أوضحت اختبارات نفق الرياح أن الزيادة
يف السرعة كانت ضئيلة بسبب الوزن الزائد وتعقيد معدات اهلبوط ومت اختيار الرتتيب الثابت مع
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العجالت الرئيسية " امللطخة " بدالً من ذلك .مت تركيب اجلناح يف نقطة فوق خط بطن الطائرة من أجل
إحاطة حجرة القنبلة بالكامل داخل جسم الطائرة .
جلس الطيار فوق احلافة األمامية للجناح مباشرة  ،وجلس املدفعي اخللفي  /مشغل الراديو خلف احلافة
اخللفية للجناح مباشرة  ،يف مظلة طويلة "صوبة زجاجية"مما أعطى كال الطاقم رؤية شاملة ممتازة .قاد
حمرك  Ha-6مروحة ذات ثالث شفرات متغورة امللعب .
مت االنتهاء من النموذج األولي الثاني  ،املزود مبحرك  Nakajima Ha-5األكثر قوة قليالً  ،يف نفس
الشهر .على الرغم من تأخر شهرين عن اجلدول الزمين وزيادة الوزن  ،إال أن كال النموذجني استوفيا أو
جتاوزا كل املتطلبات األخرى .أدت السرعة القصوى للنموذج األولي الثاني البالغة  191كم  /ساعة
( 9.1ميالً يف الساعة) عند  1111مرت ( 416411قدمًا) إىل قيا م القوات اجلوية اإلمرباطورية اليابانية
بتقديم طلب للحصول على  4.آلة لتجربة اخلدمة .
مت تسليمها يف يناير  4215وكانت نتيجة احملاكمات أن اجليش أمر  Ki-30باإلنتاج يف مارس حتت
اسم قاذفة نوع Light. 25
صنعت  Mitsubishi 618آلة إنتاج حتى أبريل  ، 4211وصنعت ترسانة اجليش اجلوية األوىل
(Tachikawa Dai-Ichi Rikugun Kokusho) 68آلة أخرى حبلول الوقت الذي توقف فيه
اإلنتاج يف سبتمرب  .4214مبا يف ذلك النماذج األولية  ،مت بناء ما جمموعه Ki-30s. 511

تاريخ العمليات
مت استخدا م طائرات كي  11 -ألول مرة يف القتال يف احلرب الصينية اليابانية الثانية من ربيع عا م
 .4215وقد ثبت أنها موثوقة يف العمليات امليدانية القاسية وفعالة للغاية أثناء العمل مبرافقة مقاتلة .
استمر هذا النجاح يف املراحل األوىل من حرب احمليط اهلادئ  ،وشاركت طائرات كي  11 -على
نطاق واسع يف العمليات يف الفلبني .
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ومع ذلك  ،مبجرد أن قابلت طائرات كي  11 -بدون حراسة مقاتلي احللفاء  ،ارتفعت اخلسائر
بسرعة وسرعان ما مت سحب النوع إىل مها م اخلط الثاني .حبلول نهاية عا م  ، 4219مت إنزال معظم
طائرات كي  11 -إىل دور تدرييب  .مت إنفاق العديد من الطائرات يف هجمات الكاميكازي قرب
نهاية احلرب .
من أواخر عا م  ، 4211كان كي  11 -يف اخلدمة مع سالح اجلو امللكي التايالندي  ،وشهد
معركة يف يناير  4214ضد الفرنسيني يف اهلند الصينية الفرنسية يف احلرب الفرنسية التايالندية  .مت
تسليم  91طائرة  ،أطلق عليها الطاقم اسم ناغويا  .مت نقل طائرات كي  11 -إضافية من اليابان يف
عا م .4219

مواصفات طائرة (ميتسوبيشي كي )32 -
اخلصائص العامة
الطاقم 9 :
الطول   41618 :م ( 11قد م  44بوصة)
اجلناح   41688 :م ( 15قد م  2بوصات)
االرتفاع   16.8 :م ( 49قد م  1بوصة)
مساحة اجلناح   11685 :م  19269( 9قد م مربع)
الوزن فارغ  9911 :كجم ( 124.رطالً)
الوزن اإلمجالي  1191 :كجم ( 5142رطالً)
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احملرك  × 4 :ناكاجيما  Ha5-Kaiحمرك مكبس شعاعي ذو  41أسطوانة  515 ،كيلووات
( 212حصان)
املراوح  :مروحة ذات  1شفرات متغورة اخلطوة

أداء
السرعة القصوى  191 :كم  /ساعة ( 9.1ميل  /ساعة  995 ،عقدة)
سرعة االنطالق  151 :كم  /ساعة ( 911ميالً يف الساعة  941 ،عقدة)
ال تتجاوز السرعة مطلقًا  119 :كم  /ساعة ( 958ميل يف الساعة  912 ،عقدة)
املدى  4511 :كم ( 4411ميل  291 ،مني)
سقف اخلدمة   56851 :م ( 956491قد م)
معدل الصعود   5611 :م  /ث ( 4.11قد م  /دقيقة)
حتميل اجلناح  4156. :كجم   /م  9969( 9رطل  /قد م مربع)

التسلح
البنادق  565 × 9 :مم ( 16111بوصة) مدفع رشاش من النوع ( 52أحدهما مثبت جبناح وآخر يدويًا
من قمرة القيادة اخللفية)
القنابل  :محولة قنبلة  111كجم ( 559رطالً)
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ميتسوبيشي إف 2

طائرة (ميتسوبيشي إف  )9تابعة لفريق سالح اجلوي الياباني

ميتسوبيشي إف  )Mitsubishi F-2( 9مقاتلة اعرتاضية هجومية ختد م يف سالح اجلو الياباني .
مت تصميمها على أساس الطائرة املقاتلة األمريكية  F-16لتحل حمل طائرة  F-1بواسطة برنامج
تطوير مشرتك بني اليابان والواليات املتحدة .
وقد مت تصنيعها بتعاون شركيت ميتسوبيشي اليابانية ولوكهيد مارتن األمريكية لصاحل اليابان،
ونسبة التصنيع بني املؤسستني هي  %.1من احلصص مليتسوبيشي و  % 11لشركة لوكهيد مارتن .
مت البدء يف اإلنتاج عا م  422.ودخلت أول طائرة إىل اخلدمة عا م  ،9111وحبلول  9115دخلت
حوالي  5.طائرةاخلدمة مت العمل على تطوير الطائرة  Mitsubishi F-2حتت برنامج  FS-Xيف
الثمانييات ،ومت توقيع مذكرة تعاون بني اليابان والواليات املتحدةعلى تصنيع هذه الطائرة اليت ا هلا
مواصفات قريبة من مقاتلة اف 4. -األمريكية . F-16 Agile Falcon
وهي ذات مقعد واحد  )Mitsubishi F-2A( ،وهناك نسختان من الطائرة  ،كطائرة .
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وهي نسخة ذات مقعدين( )Mitsubishi F-2Bوايضا هناك طائرة .
يف عا م  4255بدأت وزارة الدفاع اليابانية يف التفكور يف مقاتلة لتحل حمل املقاتلة اف  4و يف شهر
اكتوبر .
من عا م  4255اختار اليابانيون املقاتلة االمريكية اف  4.كأساس للمقاتلة اجلديدة اخلاصة بهم و
اطلق على املشروع اسم ميتسوبيشي اف  9و مت تقسيم الربنامج بني الواليات املتحدة االمريكية و اليابان
حبيث تصبح  %.1لشركة ميتسوبيشي و  % 11لشركة لوكهيد مارتن .
كانت هناك شركتان يابانيتان تعمالن على املقاتلة و هما
شركة كاواساكي و هي كانت املسؤولة عن بناء اجلزء االوسط من الطائرة و كذلك االبواب و
العجالت .
اما الشركة االخرى فهي شركة ميتسوبيشي و اليت صنعت االجنحة و اجلزء االمامي من الطائرة .
و مت البدء بأنتاج اربع مناذج للمقاتلة و بالفعل يف عا م  4225جنحت املقاتلة يف جتارب الطوران و دخلت
االنتاج يف عا م  4225كان من املفرتض ان تدخل املقاتلة اخلدمة يف عا م  4222و لكن مت التأخور يف
دخوهلا اخلدمة بسبب وجود بعض املشاكل بها لتدخل اخلدمة فعليا يف عا م . 9114
و يف عا م يونيه  9115خرجت املقاتلة الول مرة خارج اليابان الجراء تدريبات مشرتكة بني اليابان و
الواليات املتحدة االمريكية .
و ميتسوبيشي  F-2هو مقاتلة متعددة املها م املستمدة من جنرال ديناميكس  F-16فالكون ،
واملصنعة من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة و شركة لوكهيد مارتن ل قوة الدفاع الذاتى
اجلوية اليابانية  ،مع انقسا م  11/.1يف تصنيع بني اليابان و الواليات املتحدة األمريكية .أساس
تصميم  F-2هو  ، F-16 Agile Falconوهو عرض غور ناجح من قبل General Dynamics
لتوفور بديل منخفض التكلفة ملنافسة )Advanced Tactical Fighter (ATF
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بدأ اإلنتاج يف عا م  422.ودخلت أول طائرة اخلدمة يف عا م  .9111دخلت أول  5.طائرة اخلدمة
حبلول عا م  9115بإمجالي  25هيكلًا للطائرة .األولكان الرادار النشط املمسوح ضوئيًا )(AESA
على طائرة مقاتلة هو  J / APG-1الذي مت تقدميه على  Mitsubishi F-2يف عا م  .4228يطلق
على  F-2اسم " ، "Viper Zeroيف إشارة إىل طائرات  F-16لقب شبه رمسي لـ " "Viperو
Mitsubishi A6M Zero

تطوير
املفاوضات بني الواليات املتحدة واليابان
نظر قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية واملتعاقدون معه يف تطوير بديل ياباني الصنع ملقاتلة
 Mitsubishi F-1القدمية يف عا م  .4254وبدأت دراسة جدوى رمسية يف عا م  .4258نوايا اليابان
األولية لتطوير الطائرة حمليًا جناح اليابان السابق يف إنتاج مقاتلة  F-15Jبرتخيص من McDonnell
 Douglas .جادل مقاولو الدفاع اليابانيون بأنهم حباجة إىل بناء طائرة جديدة من البداية من أجل
تطوير مهارة املهندسني  ،وبالتالي تطوير صناعة الطائرات اليابانية .
عندما بدأ الربنامج يف التبلور بشكل رمسي يف عا م  ، 4258أثار العديد من املسؤولني األمريكيني
خماوف من أن الربنامج سينتج عنه طائرة أقل شأناً  ،وسيضعف العالقة الدفاعية بني الواليات املتحدة
واليابان  .دعا مسؤولو البنتاغون إىل اإلنتاج املشرتك أو التطوير املشرتك للطائرة على أساس منصة F-
 16أو  ، F / A-18ألنهم يعتقدون أن اليابان لن توافق على شراء طائرات أمريكية .
يف أوائل عا م  ، 4255بدأت الواليات املتحدة  ،من خالل كاسبار واينربغر ومسؤولني إداريني آخرين ،
بالضغط رمسيًا على اليابان لتنفيذ املشروع كتنمية ثنائية مشرتكة بني الواليات املتحدة واليابان .تزامن
توقيت هذا الضغط مع ذروة " تقريع اليابان " يف الواليات املتحدة :فضيحة توشيبا -كونغسبورج  ،حيث
تبني أن توشيبا باعت آالت طحن املروحة إىل االحتاد السوفييت يف انتهاك لـ  COCOMالعقوبات ،
أصبحت علنية يف مايو  .4255تغور موقف اليابان التفاوضي وسط خطر تدهور العالقات األمريكية
اليابانية .
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يف إدارة ريغان و احلكومة ناكاسوني أعلنت مشروع مشرتك يف أكتوبر  .4255ومبوجب مذكرة
التفاهم اليت وقعت يف نوفمرب تشرين الثاني عا م  ،4255جنرال دايناميكس من شأنه أن يوفر هلا F-
 16فالكون التكنولوجيا ل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  ،وسيكون التعامل مع ما يصل
إىل  18يف املائة من أعمال التطوير كمقاول رئيسي مشرتك .
على اجلانب األمريكي ،وكبار املسؤولني يف وزارة اخلارجية األمريكية و وزارة الدفاع دعم املشروع
كوسيلة للواليات املتحدة للوصول إىل التكنولوجيا اليابانية وكوسيلة لتعزيز العالقات بني الواليات
املتحدة واليابان ،ولكن وزارة التجارة والعديد من أعضاء الكونغرس يعارض بسبب خماطر تعزيز قدرة
اليابان على التنافس مع شركات الطوران األمريكية.
جادل املعارضون يف الكوجنرس بأن اليابان جيب أن حتصل على الطائرات األمريكية من أجل تعويض
العجز التجاري بني البلدين .طالب أكثر من عشرين عضوًا يف جملس الشيوخ مبراجعة رمسية للصفقة .
بعد أن توىل جورج إتش دبليو بوش منصبه كرئيس للواليات املتحدة يف يناير  ، 4252ردت احلكومة
األمريكية على االنتقادات احمللية للصفقة بالسعي إىل "توضيح" شروط مذكرة التفاهم  ،اليت اعتربتها
احلكومة اليابانية حماولة إلعادة التفاوض .عليه .كانت إدارة بوش مهتمة بشكل خاص مبخاطر نقل
التكنولوجيا إىل اليابان .
أعلن بوش عن اتفاقية منقحة يف أبريل  ، 4252قبل وقت قصور من استقالة نظوره الياباني نوبورو
تاكيشيتا  ،واليت مبوجبها كان وصول اليابان إىل برامج التحكم يف الطوران والتحكم يف األسلحة
حمدودًا  ،بينما كان على الواليات املتحدة الوصول إىل أي تقنية جديدة من اليابان وضعت للمشروع .مت
ضمان املقاولني األمريكيني بنسبة  ٪ 11على األقل من اإلنتاج للربنامج .صدق الكوجنرس على
الصفقة يف يونيو  4252بينما أعرب عن استيائه الرمسي منها .
كان املشرع الياباني شينتارو إيشيهارا من أشد املنتقدين للصفقة النهائية  ،حيث كتب يف عا م 4221
أن " وزارة اخلارجية والوكاالت احلكومية األخرى قررت أنه من األفضل تناول فطورة متواضعة بدالً من
إثارة غضب العم سا م بشأن قضية ثنائية أخرى"  ،وأشار إىل أن " حنن نتنازل عن أحدث تقنياتنا الدفاعية
للواليات املتحدة ولكننا ندفع رسو م الرتخيص وبراءات االخرتاع لكل قطعة تقنية نستخدمها ".
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اإلنتاج
بدأ العمل يف برنامج  ، FS-Xيف البداية أعطيت الشركة تسمية  Mitsubishi SX-3 .يف عا م
 ، 4251عرضت شركة جنرال ديناميكس نسخة مكربة من مقاتلة  F-16للقوات اجلوية
األمريكية واعتربت دخوهلا كبديل منخفض التكلفة يف مسابقة املقاتالت التكتيكية املتقدمة  .مل
يؤت أي منهما مثاره  ،لكن هذا املفهو م أصبح نقطة البداية لتطوير  .F-2استخدمت  F-2تصميم
اجلناح للطائرة  ، F-16 Agile Falconولكن مت حتديث الكثور من األجهزة اإللكرتونية وفقًا
ملعايور التسعينيات.
اختارت اليابان املقاتلة لتحل حمل  F-4EJوتكمل مقاتلة  ،F-15Jمقاتلة التفوق اجلوي الرئيسية.
تضمن الربنامج نقل التكنولوجيا من الواليات املتحدة إىل اليابان والعكس صحيح .مت تقسيم مسؤولية
تقاسم التكاليف بنسبة  ٪.1من قبل اليابان و  ٪11من قبل الواليات املتحدة .ستقو م شركة لوكهيد
مارتن بتصنيع مجيع أجسا م الطائرات اخللفية واجلناحية الرائدة ومثانية من عشرة من صناديق األجنحة
اليسرى .
كان برنامج  F-2مثورًا للجدل  ،ألن تكلفة الوحدة  ،اليت تشمل تكاليف التطوير  ،تبلغ تقريبًا أربعة
أضعاف تكلفة  ، Block 50/52 F-16واليت ال تشمل تكاليف التطوير .يؤدي تضمني تكاليف
التطوير إىل تشويه تكلفة الوحدة اإلضافية (حيدث هذا مع معظم الطائرات العسكرية احلديثة)  ،على
الرغم من أن سعر الطائرة كان مرتفعًا إىل حد ما حتى عند مستويات الشراء املخطط هلا .كانت
اخلطة األولية لـ  414طائرة من طراز  F-2قد خفضت تكلفة الوحدة مبا يصل إىل  41ماليني دوالر
أمريكي (  5،8مليون يورو ) لكل وحدة  ،دون تضمني التكلفة املخفضة من اإلنتاج الضخم .اعتبارا
من عا م  ، 9115مت التخطيط  21طائرة .
كانت أول رحلة لطائرة  F-2يف  5أكتوبر  .4228يف وقت الحق من ذلك العا م  ،وافقت احلكومة
اليابانية على أمر بـ ( 414ولكن سرعان ما اخنفض إىل  ، )411لدخول اخلدمة حبلول عا م  4222؛
أدت املشاكل اهليكلية إىل تأخور دخول اخلدمة حتى عا م  .9111وبسبب املشكالت املتعلقة بكفاءة
التكلفة  ،مت تقليص طلبات الطائرات إىل ( 25مبا يف ذلك أربعة مناذج أولية) يف عا م  .9111مت
إجراء اختبار الطوران للنماذج األولية األربعة بواسطة اليابان وكالة الدفاع يف مطار جيفو اجلوي .
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مت تسليم آخر  21طائرة مت طلبها مبوجب عقد إىل وزارة الدفاع يف  95سبتمرب  .9144خالل حفل
إطالق آخر طائرة مقاتلة من طراز  ، F-2أكدت شركة  Mitsubishi Heavy Industriesأن
إنتاج الطائرة  F-2ستنتهي ولن يتم إنتاج املزيد من مقاتالت  F-2من قبل الشركة املصنعة .اعتبارًا من
عا م  ، 9141كان هناك  .4مقعدًا فرديًا و  94مدربًا مبقعدين .

تصميم
كانت جنرال إلكرتيك  ،كاواساكي  ،هانيويل  ،ريثيون  ،إن إي سي  ،هازيلتني  ،وكوكوساي
إلكرتيك من بني املكونات األساسية للمقاولني الفرعيني .زودت شركة لوكهيد مارتن جسم الطائرة
اخللفي  ،والشرائح املتطورة  ،ونظا م إدارة املخازن  ،ونسبة كبورة من صناديق األجنحة (كجزء من
اتفاقيات نقل التكنولوجيا ثنائية االجتاه)  ،ومكونات أخرى .
قامت كاواساكي ببناء اجلزء األوسط من جسم الطائرة  ،باإلضافة إىل أبواب العجلة الرئيسية
واحملرك  ،بينما مت بناء جسم الطائرة األمامي واألجنحة بواسطة ميتسوبيشي .
مت توفور بعض إلكرتونيات الطوران من قبل شركة لوكهيد مارتن  ،ومت تطوير نظا م الطوران الرقمي
بشكل مشرتك من قبل شركة الطوران اليابانية وشركة هانيويل (املعروفة سابقًا باسم Allied
 Signal).متعاقدوا أنظمة االتصاالت وحمققو  IFFهم  Raytheonو  NECو  Hazeltineو
Kokusai Electricقامت اليابان بتطوير رادار التحكم يف احلرائق و  IRSوحاسوب املهمة ونظا م
احلرب اإللكرتونية .
باإلضافة إىل ذلك  ،مت تطوير ودمج كمبيوتر التحكم يف الطوران وقوانني التحكم يف الطوران
وبرامج الكمبيوتر ذات الصلة من قبل اليابان .مت التجميع النهائي يف اليابان  ،بواسطة  MHIيف منشأة
كوماكي جنوب يف ناغويا .
متنح األجنحة األكرب حجمًا للطائرة محولة صافية وقدرة أكرب على املناورة مبا يتناسب مع قوة دفعها ،
ولكنها متيل أيضًا إىل زيادة وزن هيكل الطائرة بطرق خمتلفة .ميكن أن يكون للوزن الزائد آثار
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سلبية على التسارع والتسلق واحلمولة الصافية واملدى .جلعل األجنحة األكرب أفتح  ،صُنع اجللد
والسبارات واألضالع وغطاء األجنحة من مركب اجلرافيت واإليبوكسي ومت معاجلته يف األوتوكالف .
كان هذا هو أول تطبيق لتقنية املعاجلة املشرتكة ملقاتل تكتيكي لإلنتاج .واجهت هذه التقنية
اخلاصة باألجنحة بعض مشكالت التسنني  ،لكنها أثبتت أنها استخدا م رائد لتقنية توفر وفورات يف
الوزن ونطاقًا حمسنًا وبعض فوائد التخفي .ثم مت نقل هذه التكنولوجيا مرة أخرى إىل أمريكا ،
كجزء من الشراكة الصناعية للربنامج .
حتتوي الطائرة  F-2على ثالث شاشات عرض  ،مبا يف ذلك شاشة عرض بلورية سائلة من
Yokogawa .
استخدمت  Mitsubishiتصميم  F-16احلالي كدليل مرجعي ألعمال التصميم  ،ومت تغيور أكثر
من  ٪28من الرسومات اهلندسية  F-16لـ . F-2

بعض االختالفات بني  F-2و :F-16A
مساحة جناح أكرب بنسبة . ٪98
املواد املركبة املستخدمة لتقليل الوزن اإلمجالي وإشارة الرادار .
أنف أطول وأوسع الستيعاب رادار  J / APG-1 / J / APG-2النشط املمسوح ضوئيًا إلكرتونيًا
( .)AESAكان  F-2أول طائرة عسكرية التشغيلية يف العامل مليزة رادار  ،AESAقبل F-22
رابتور الصورة  AN / APG-77 AESAالرادار .
لوح خلفي أكرب
كمية هواء أكرب
ثالث قطع مظلة قمرة القيادة
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ختتلف املعدات و  OFPاملتعلقة بنظا م إلكرتونيات الطوران عن  F-16يف العديد من اجلوانب .
نظا م مراقبة الطوران األصلي .
قدرات ألربعة صواريخ  ASM-1أو  ASM-2املضادة للسفن  ،وأربعة صواريخ  ، AAMوخزانات
وقود إضافية .
أيضا ،مت جتهيز  F-2مع مظلة مرساة  ،مثل إصدار  F-16املستخدمة من قبل كوريا اجلنوبية و
هولندا  ،النرويج  ،اليونان  ،تركيا  ،اندونيسيا  ،تايوان  ،و فنزويال .

تاريخ العمليات
يف  5فرباير  ، 9141دخلت مقاتلتان روسيتان من طراز  Sukhoi Su-27من سالح اجلو الياباني
لفرتة وجيزة اجملال اجلوي الياباني قبالة جزيرة ريشوري بالقرب من هوكايدو  ،وحلقت جنوبًا فوق حبر
اليابان قبل أن تعود إىل الشمال .
سارع أربعة مقاتلني من طراز  F-2للتأكيد بصريًا على الطائرات الروسية  ،حمذرينهم عن طريق
الراديو ملغادرة جماهلم اجلوي .نشرت وزارة الدفاع اليابانية صورة التقطت بواسطة طيار قوة الدفاع
الذاتي اجلوية اليابانية لواحدة من طائرتني  Su-27 .نفت روسيا التوغل  ،قائلة إن الطائرات تقو م
برحالت روتينية بالقرب من جزر الكوريل املتنازع عليها .
يف  99أغسطس  ، 9141دخلت طائرتان روسيتان من طراز  Tupolev Tu-142 Bear-Fاجملال
اجلوي الياباني بالقرب من جزيرة كيوشو اجلنوبية الرئيسية ملدة تقل عن دقيقتني .مت تدافع مقاتالت
F-2ردا على ذلك .
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املتغورات
 : XF-2Aمناذج أولية ذات مقعد واحد .
 : XF-2Bمناذج ذات مقعدين .
 : F-2Aنسخة مقاتلة ذات مقعد واحد .
 : F-2Bإصدار تدريب مبقعدين .

دالئل امليزات
حيقق  F2قدرة أفضل على املناورة  ،من خالل إدخال هيكل متكامل باستخدا م مادة مركبة وزيادة
طول اجلناح .أيضًا  ،مع استخدا م مواد عالية التقنية وتقنيات هيكلية  ،جنحنا يف جعل األجنحة أخف
وزناً .يف إلكرتونيات الطوران  ،مت تركيب أحدث املعدات التكنولوجية املوجهة حمليًا  ،مثل نظا م
احلرب اإللكرتونية املتكامل  ،وجهاز كمبيوتر على منت الطائرة .كما مت حتسني خصائص التحكم
يف السيارة ( )CCVوخصائص التخفي  ،باستخدا م مواد امتصاص املوجات الالسلكية  ،وجتهيز
احملرك مزيد من الدفع لزيادة القدرة يف اإلقالع واهلبوط .
احلوادث واحلوادث
يف  14أكتوبر  ، 9115حتطمت طائرة من طراز  F-2Bأثناء اإلقالع ثم اشتعلت فيها النوران يف مطار
ناغويا بوسط اليابان .مت نقل الطائرة يف رحلة جتريبية من قبل موظفي  ، Mitsubishiبعد إجراء
صيانة كبورة وقبل تسليمها إىل  .JSDFجنا كال الطيارين من احلادث بإصابات طفيفة فقط .تقرر
يف النهاية أن األسالك غور الصحيحة هي اليت تسببت يف االنهيار .
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نتيجة لزلزال توهوكو وتسونامي  ، 9144تضررت أو دمرت  45طائرة من طراز  F-2Bتنتمي إىل
سرب املقاتالت  94يف قاعدة ماتسوشيما اجلوية  .من بني هؤالء الـ  ، 45مت اعتبار  8غور قابلة
لإلصالح ومت إلغاؤها .
يتم إصالح  41طائرة  F-2املتبقية بتكلفة تقديرية تبلغ  51مليار ين ( 121مليون يورو) .يف غضون
ذلك  ،مت نقل مها م التدريب اليت نفذتها سرب املقاتالت  94إىل قواعد جوية أخرى .اكتملت أعمال
اإلصالح حبلول عا م  ، 914.عندما عاد السرب احلادي والعشرون إىل ماتسوشيما .
يف  91فرباير  ، 9142حتطمت طائرة من طراز  F-2Bخالل رحلة تدريبية فوق حبر اليابان  .وجنا
كل من مدرب الرحلة والطيار من احلادث .

مواصفات)(F-2A
اخلصائص العامة
الطاقم )F-2B: 2 ( 4 :
الطول   48689 :م ( 81قد م  44بوصة)
مدى اجلناح   446498 :م ( 1.قدمًا و  .بوصات) فوق قاذفات الصواريخ
  4165م ( 18قدمًا) بدون قاذفات صواريخ
مساحة اجلناح   11651 :م  15861( 9قد م مربع)
نسبة العرض إىل االرتفاع 161 :
الوزن فارغ  2895 :كجم ( 94111رطل)
 F-2B : 2.11كجم ( 946915رطالً)
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الوزن اإلمجالي  41182 :كجم ( 92.59رطالً) نظيفًا
أقصى وزن لإلقالع  99411 :كجم ( 15599رطالً)
أقصى وزن للهبوط  45111 :كجم ( 11111رطل)
سعة الوقود  1.15 :لرتًا ( 4،998جالونًا أمريكيًا ؛  4191جالونًا إمرباطوريًا) احلد األقصى للوقود
الداخلي  1855لرتًا ( 4949جالونًا أمريكيًا ؛  4،112جالون إمرباطوري) قابل لالستخدا م .
 F-2B 3948لرتًا ( 4،111جالونًا أمريكيًا ؛  5.5جالونًا إمرباطوريًا) احلد األقصى للوقود الداخلي
 1211لرتًا ( 4114جالونًا أمريكيًا ؛  582جالونًا إمرباطوريًا) .
سعة الوقود اخلارجية 8.55 :لرتًا ( 4811جالون أمريكي ؛  4912جالون إمرباطوري) كحد أقصى
 ( 441868 × 4لرتًا ( 111.1جالون أمريكي ؛  91265جالون إمرباطوري ) 9954698 × 9 +لرتًا ( .11611جالون أمريكي ؛  1226.4جالون إمرباطوري)) .
احملرك × 4 :جنرال إلكرتيك  F110-IHI-129توربوفان بعد احلرق  5. ،كيلو نيوتن (45111
رطل) دفع جاف  414 ،كيلو نيوتن ( 92811رطل) مع احرتاق الحق

أداء
السرعة القصوى  9491 :كم  /ساعة ( 4191ميل يف الساعة  4415 ،عقدة)
السرعة القصوى  Mach 1.7 :على ارتفاعات عالية  ،و  Mach 1.1على علو منخفض .
نطاق القتال  511 :كم ( 845ميل  181 ،مني)
سقف اخلدمة   45111 :م ( 82111قد م)
حتميل اجلناح  .1161 :كجم   /م  49262( 9رطل  /قد م مربع) كحد أقصى
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الدفع  /الوزن 16.1. :
التسلح
مدفع  JM61A1عيار  91مم  ،باإلضافة إىل محل سالح أقصى يبلغ  5158كجم
صاروخ حتت JLAU-3 / A
AIM-9 ، Mitsubishi AAM-5، Mitsubishi AAM-4،AAMs:Mitsubishi AAM-3
AIM-7 Sparrow،Sidewinder
تشمل أسلحة (جو  -أرض)  :صواريخ  ASM-1و  ASM-2املضادة للسفن  ،وقنابل سقوط حر
متنوعة برؤوس باحثني من طراز  ، GCS-1 IIRو JDAM
أخرى AN / AAQ-33 ،J / AAQ-2 FLIR :

إلكرتونيات الطوران
نظا م رادار املصفوفة النشط املمسوح ضوئيًا من Mitsubishi J / APG-2
 BAEحمقق  /مرسل مستجيب مشرتك )AN / APX-113 (V
متتلك شركة  Raytheon Technologies AN / ARC-164جهاز إرسال واستقبال سريع
UHF
جهاز اإلرسال واالستقبال NEC V / UHF J / ARC-701
أنظمة راديو طوكيو BAE Systems AIFF /
راديو هيتاشي كوكواي الكهربائي عالي الرتدد J / ARC-26
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رابط بيانات هيتاشي J / ASW-20
إلكرتونيات الطوران اليابانية  /هانيويل الرقمي AFCS
نظا م مرجعي بالقصور الذاتي بالليزر حلقة إلكرتونيات الطوران اليابانية
توشيبا VOR / ILS
روكويل كولينز تاكان
شاشة عرض علوية ثالثية األبعاد عريضة الزاوية من شيمادزو
شاشات  LCDمن Yokogawa
كمبيوتر شركة Mitsubishi Electric
نظا م ختطيط مهمة Mitsubishi Electric MDS
عرض اخلرائط الرقمية من توشيبا
نظا م احلرب اإللكرتونية املتكامل من شركةMitsubishi Electric J / ASQ-2

التسليح
مدفع رشاش عيار  91ملم نوع .Ponnan 4Y.4Ja
تستطيع الطائرة محل صواريخ جو/جو من طراز سباروا م أأي ا م وميتسوبيشي أأ م.
تستطيع الطائرة محل صواريخ جو /أرض من طرازأ س  م 4 -وأس  م 9 -املضادة للسفن واملزودة برأس
باحثة نوع سي جي 4 -أي أي ار()la2l 4 -nGO
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حيث لدى املقاتلة اليابانية ميتسوبيشي اف  41 9نقطة تعليق  8على كل جناح و اثنان على االطراف و
واحدة اسفل بدن املقاتلة

معلومات اساسية عن طائرة (ميتسوبيشي إف )0
النوع  :مقاتلة تفوق جوي
بلد األصل  :اليابان
التسمية العسكرية ( F-2 :قوات الدفاع الذاتي اليابانية)
الصانع :شركيت ميتسوبيشي ولوكهيد مارتن
احملرك  :حمرك واحد نوع General Electric F110-GE-129 turbofan
حمرك  F-110هي حمركات ممتازة تستعمل يف مقاتلة االف  .48حمركات  -F-110يعطي قوة
دفع تبلغ  92111رطل بدون حارق و مع استعمال احلارق سوف يعطي احملرك قوة دفع تقدر ب
 19811رطل و هذا سوف يعطي املقاتلة قوة دفع كبورة و تصل اقصى سرعة هلا الي  9498كم اي
حوالي  465ماخ
سنة الصنع  :عا م 1996
الكمية املصنوعة 130 :
طرازات أخرى  :ميتسوبيشي جي  3إ م
دخول اخلدمة  :عا م 2008
أول طوران  :عا م 2000
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الوضع احلالي  :يف اخلدمة وقيد التصنيع
املستخد م األساسي  :القوات اجلوية اليابانية
مستخدمون آخرون  :قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية
الطول  15.52 :مرت
امتداد اجلناح  44641 :مرت
الوزن فارغة  2681 :طن
االرتفاع  16.2 :مرت
الوزن االقصى عند االقالع  9964 :طن
وظيفة الطائرة  :مقاتلة متعددة املها م
األصل القومي  :اليابان  /الواليات املتحدة
الصانع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  /لوكهيد مارتن
الرحلة األوىل 5 October 4228 :
املقدمة9111 :
احلالة  :يف اخلدمة
املستخد م األساسي  :قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية
أنتجت 9144 - 4228 :
عدد املبين ( 25 :مبا يف ذلك  1مناذج أولية)
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تكلفة الوحدة  49 :مليار ين 495 .مليون دوالر (ثابت بالدوالر األمريكي لعا م )9112
مطور من  :جنرال ديناميكس F-16 Fighting Falcon
املواصفات الرئيسية
العرض   4464 :م
الطول   4868 :م
االرتفاع   861 :م

برنامج التطوير
شركة  ، Mitsubishi Heavy Industries Ltd.هي املقاول الرئيسي  ،وتعمل شركة
Lockheed Martin Aeronautics Companyو، Kawasaki Heavy Industries
Ltd.و ) SUBARU Corporation (Fuji Heavy Industries Ltd.كمقاولني من
الباطن .
نوفمرب  : 4255توقيع مذكرة تفاهم ) (MoUبني الواليات املتحدة واليابان بشأن تطوير طائرة مقاتلة
من طرازF-2
مارس  : 4221تشكيل فريق تصميم مقاتلة الدعم
يونيو  : 4229االنتهاء من منوذج املقياس الفعلي
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أكتوبر  : 4228أول رحلة لطائرة من طرازF-2
مارس  : 422.تسليم أول منوذج أولي للطائرة
يوليو  : 422.توقيع مذكرة تفاهم بني الواليات املتحدة واليابان بشأن إنتاج الطائرةF-2
سبتمرب  : 9111تسليم أول طائرة مقاتلة
نوفمرب 4255
أكتوبر 4228
مارس  : 422.تسليم أول منوذج أولي للطائرة
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ميتسوبيشي F-3

تعرف على املقاتلة اليابانية الشبح ميتسوبيشيF-3

ميتسوبيشي  : F-3هي مقاتلة من اجليل األصلي الياباني املخطط هلا .مت التخطيط للتطور من برنامج
)Advanced Technology Demonstrator – X (ATD-X

هذه الطائرة معروفة على نطاق واسع يف اليابان باسم  Shinshin.تريد اليابان أن تقاتل مقاتالً خلسة
يف ضوء التحديث العسكري السريع للصني .
و مت إنشاء منوذج أول من منوذج  ATD-Xيف عا م  .2115مت استخدامه لدراسة املقطع العرضي للرادار
يف فرنسا .
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تزعم بعض املصادر أن  ATD-Xكان يف األصل مشروعًا ورقيًا يهدف إىل الضغط على الواليات املتحدة.
أرادت اليابان شراء  F-22 Raptorاألمريكيةمقاتلة التفوق اجلوي الشبح  ،ولكن البنتاجون رفض
السماح بذلك .
ثم مت توفور التمويل لتطوير الطائرات األصلية .حاليا هذه الطائرة ال تزال قيد التطوير .بدأت الرحلة
األوىل يف عا م  .2102يتم استخدا م هذه الطائرة األوىل كمظاهرة تكنولوجيا ومنوذج أولي للبحث .
جيب االنتهاء من التطوير سريعا ميكن أن تصل سيارة  Mitsubishi F-3إىل اإلنتاج بعد عامني .مبجرد
تشغيلها  ،ستحل حمل أسطول من املقاتلني اليابانيني  F-15Jو  Mitsubishi F-2األقد م .
 F-3يستخد م تقنية التخفي املتقدمة للحد من املقطع العرضي للرادار .هذا هو أول مقاتل الشبح
املصنوعة يف اليابان .وهي جمهزة أيضًا بأنظمة متقدمة أخرى .

مميزات F-3
و مبظهره  ،حيتوي  F-3على بعض امليزات اخللسة  ،ومع ذلك قد ال يكون خفيًا مثل F-22 Raptor
أو . F-35 Lightning II
من حيث الثبات  ،قد يكون أقرب إىل الطائرة الصينية التخفيّة  ،مثل  Chengdu J-20أو
 Shenyang J-31أو ( Russian Sukhoi Su-57املعروفة سابقًا باسم  )PAK FAأو Boeing F-
.15SE Silent Eagle
يبدو أن الطائرات التخفي غالية للغاية .كانت الطائرة األمريكية  F-22مكلفة للغاية بالنسبة
الستبدال طائرة واحدة من طراز  F-15Jبسعر  0يف واحد .ومع ذلك  ،حتتفظ الطائرات ذات الثبات
املعتدل خبفة احلركة الكاملة وتكاليف اإلنتاج املنخفضة .مع صعود القوة اجلوية الصينية  ،وشعرت
اليابان بأنها حباجة إىل زيادة عدد الطائرات اليت تفوق املستويات احلالية .
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حيتوي النموذج األولي على إمكانية توجيه االجتاه ثالثي األبعاد .كما يتم تطوير حمركات االجتاه
التوجه لطائرة اإلنتاج واسعة النطاق .سيتم إنتاج احملركات من قبل شركة إيشيكواجيما -هارميا
للصناعات الثقيلة .
وسيتم تزويد الطائرة برادار نشط ) (AESAنشط ممسوحًا ضوئيًاُ .يزعم أن الرادار سيكون لديه
إمكانيات للتدابور املضادة اإللكرتونية ووظائف االتصاالت ورمبا حتى وظائف سالح امليكروويف .
ومن املقرر أن يكون لدى  Mitsubishi F-3نظا م للتحكم يف الطوران من خالل الطوران .تنتقل
البيانات عن طريق األلياف البصرية بدالً من األسالك .بهذه الطريقة يتم نقل البيانات بشكل أسرع وهي
حمصنة ضد االضطرابات الكهرومغناطيسية .
سيكون لدى الطائرة اليابانية اجلديدة ما يسمى بقدرة التحكم يف الطوران ذاتية اإلصالح .سيسمح
للطائرة باكتشاف األعطال أو التلف يف أسطح التحكم يف الطوران .سيقو م النظا م باملعايرة وفقًا
ألسطح التحكم املتبقية للحفاظ على الطوران املتحكم به .
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ليس من املتوقع تشغيل سيارة  F-3من ميتسوبيشي حتى عا م  .9191يف غضون ذلك  ،طلبت اليابان
 F-35A Lightning II 19مع اإلقالع واهلبوط التقليدي .إنه إجراء مؤقت الستبدال حوالي 411
طائرة قدمية من طراز . F-15



 حنان  ،تعرف على المقاتلة اليابانية الشبح ميتسوبيشي ( ، ) F-3موقع اخبار الدفاع والتسليح  01 ،أكتوبر ( ، 2101تاريخ الدخول 1 :
كانون ثاني https://bit.ly/3pHCqbG : )2120
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متسوبيشي إكس( 0 -شينشني)

Mitsubishi X-2

ميتسوبيشي إكس -2شنشن  ، Mitsubishi X-2 Shinshinوعرفت سابقًا باسم (: )ATD-X
هي طائرة يابانية جتريبية الختبار تقنيات التخفي املتقدمة يف الطائرات املقاتلة .يعمل معهد التطوير
والبحث الفين التابع لوزارة الدفاع اليابانية على تطوير الطائرة ألغراض حبثية .
وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة هي املتعاقد الرئيسي يف املشروع .تعد هذه الطائرة أول
طائرة متخفية تنتجها اليابان حمليًّا .وامسها  ATD-Xهو اختصار لعبارة "Advanced
Technology Demonstrator – X".وتُعرف الطائرة يف اليابان باسم شنشن  ،ومعناها
"روح القلب"  ،إال أن هذا االسم هو اسم كودي فقط استخدمته قوات الدفاع الذاتي اليابانية؛ وهو
حاليًّا ليس مستخدمًا بصفة رمسية
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التاريخ
يف بداية القرن احلادي والعشرين ،بدأت اليابان مبناقشة الواليات املتحدة يف موضوع شراء عدة
طائرات لوكهيد مارتن إف -22رابتور من أجل حتديث أسطوهلا املتقاد م من الطائرات املقاتلة .إال أن
الكوجنرس األمريكي منع تصدير هذه الطائرة للمحافظة على أسرار الطائرة التقنية مثل
استخدامها املوسع لتقنيات التخفي؛ وحتم هذا الرفض على اليابان تطوير طائرتها املقاتلة احلديثة،
جمهزة بتقنيات التخفي ونظم متقدمة أخرى .
حلق منوذج مبقاس  1/5مسور بالراديو ألول مرة يف  2006للحصول على بيانات أداء الطائرة يف زوايا
اهلجو م العالية والختبار معدات استشعار جديدة ونظم التحكم بالرحلة ذاتية اإلصالح .
بعد هذه اخلطوات االبتدائية ،اتُخذ القرار يف  2007لالستمرار مبشروع تكلفته مليارات الني
الياباني .وكان من املتوقع وقت اختاذ هذا القرار أن يبدأ اإلنتاج بعد  10سنوات تقريبًا .يف، 2007
كان من املتوقع أن حتلق الطائرة يف  2014.ويف ، 2011كان احلديث حول التحليق يف  2014أو
. 2015
يف يوليو ، 2014أصدر معهد التطوير والبحث الفين أول الصور الرمسية للنموذج األولي للطائرة،
وصرح املعهد بأن الطائرة ختضع الختبارات على األرض .وكان من املتوقع أن يكتمل تطوير النموذج
األولي يف ، 2018وعندها يُتوقع هلذا املشروع أن يتحول إىل الطائرة إف -3 F-3املتوقع إنتاجها عا م
2027.كُشف النقاب عن الطائرة يف  28يناير  2016يف مطار كوماكي غرب البالد .
ميتسوبيشي  ، X-2 Shinshinسابقا  ، ATD-Xهي طائرة التجريبية اليابانية الختبار املتقدمة
الشبح طائرة مقاتلة التقنيات .يتم تطويره من قبل معهد البحث التقين والتطوير التابع لوزارة الدفاع
اليابانية ( )TRDIألغراض البحث .املقاول الرئيسي للمشروع هو شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
 .يعترب الكثورون أن هذه الطائرة هي أول طائرة مقاتلة شبح يابانية الصنع ATD-X .هو اختصار لعبارة
" ."Advanced Technology Demonstrator - Xتُعرف الطائرة على نطاق واسع يف اليابان
باسم شينشني  ،تعين "العقل" أو "الروح" ).على الرغم من أن االسم نفسه هو اسم رمزي مبكر داخل
قوات الدفاع الذاتي اليابانية وليس قيد االستخدا م رمسيًا .كانت الرحلة األوىل للطائرة يف  99أبريل
. 914.
- 465 -

تطوير
يف بداية القرن احلادي والعشرين  ،بدأت اليابان  ،اليت تسعى الستبدال أسطوهلا القديم من الطائرات
املقاتلة  ،يف تقديم مبادرات إىل الواليات املتحدة بشأن موضوع شراء العديد من مقاتالت Lockheed
 Martin F-22 Raptor .ومع ذلك فقد حظر الكوجنرس األمريكي تصدير الطائرات من أجل
محاية أسرار تكنولوجيا الطائرة مثل استخدامها املكثف للتخفي .اضطر هذا الرفض اليابان إىل
تطوير مقاتلة حديثة خاصة بها  ،لتزويدها خبصائص التخفي واألنظمة املتقدمة األخرى .
قا م منوذج مقياس  8/4الذي يتم التحكم فيه السلكيًا بأول رحلة له يف عا م  911.للحصول على
بيانات حول األداء يف زوايا عالية للهجو م واختبار معدات حسية جديدة وأنظمة التحكم يف الطوران ذاتية
اإلصالح .
بعد هذه اخلطوات األولية  ،مت اختاذ القرار يف عا م  9115للمضي قدمًا يف املشروع الذي تبلغ تكلفته
عدة مليارات ين .يف وقت اختاذ هذا القرار  ،كان من املتوقع أن يبدأ اإلنتاج بعد  41سنوات تقريبًا ،
حوالي عا م  .9145يف عا م  ، 9115كان من املتوقع أن تقو م  ATD-Xبأول رحلة هلا يف عا م .9141
يف عا م  ، 9144كان من املتوقع أن تستغرق الرحلة األوىل مكان يف  9141أو . 9148
بدأ مشروع البناء الذي تبلغ قيمته  11مليار ين يف مصنع كوماكي اجلنوبي التابع مليتسوبيشي يف عا م
 9112وخيضع إلشراف وكالة االستحواذ والتكنولوجيا واخلدمات اللوجستية ( )ATLAالتابعة
لوزارة الدفاع .
يف يوليو  ، 9141أصدر معهد البحث والتطوير التقين  TRDIأول صور رمسية لنموذج ، ATD-X
وذكر أن الطائرة كانت قيد االختبار األرضي .كان من املتوقع أن يتم تطوير النموذج األولي للمقاتلة
بالكامل حبلول عا م  .9145سيقود برنامج  ATD-Xبعد ذلك إىل  ، Mitsubishi F-3واليت جيب
أن حتمل تقنية اجليل السادس  ،ومن املتوقع إنتاجها يف عا م . 9195
مت الكشف عن النموذج األولي  ATD-Xرمسيًا يف  92يناير  .914.كان من املتوقع أن تبدأ الرحلة
األوىل للطائرة يف الشهر التالي ؛ محلت التسمية العسكرية الرمسية  X-2عند إزاحة الستار .
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قامت  X-2برحلتها األوىل يف  99أبريل  914.أقلعت من مطار ناغويا وهبطت يف مطار جيفو اجلوي
التابع لـ قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية بعد رحلة استغرقت  9.دقيقة .الفرتة الطويلة غور املعتادة بني
اكتمال اهليكل وأول رحلة مل يتم شرحها بالكامل .ذكرت وكالة أنباء جيجي أن وزن اإلقالع X-2
يبلغ  41111كجم ( 95511رطل) ؛ ذكرت وسائل اإلعال م اليابانية أن وزنها يبلغ تسعة أطنان
( 2111كجم  91111 ،رطل)  ،ثقيلًا بالنسبة ملتظاهر من هذه األبعاد يبلغ طوهلا  264مرت (11
قدمًا) وطوهلا  4169مرتًا ( 15قدمًا) .
يف أواخر نوفمرب  ، 9145أعلنت  ATLAأنه سيتم االنتهاء من اختبار  X-2يف مارس  .9145يف وقت
اإلبالغ  ،أكملت  X-2 34طلعة جوية من أصل  81رحلة خمططة .
حبلول يوليو  ، 9145كانت اليابان قد مجعت معلومات كافية من اختبارات الطوران الختاذ قرار ،
وقررت أنها ستحتاج إىل إشراك شركاء دوليني على منت الطائرة إلكمال هذا املشروع .استجابت
العديد من الشركات .
يقال إن شركة لوكهيد مارتن تقد م نسخة حمدثة من طائرة  .F-22 Raptorكما دخلت شركة
 BAE Systemsالربيطانية أيضًا يف حمادثات مل يتم اإلبالغ عنها إال قليالً .ثالثًا يدخل املنافسة هي
شركة  Northrop Grummanوهناك تكهنات بأنها ستقد م نسخة حديثة من  YF-23إىل
اليابان .

أهمية
مسح تطوير  X-2ورحلته األوىل لليابان بأن تصبح رابع دولة يف العامل تقو م بتطوير واختبار طائرة الشبح
اخلاصة بها (بعد الواليات املتحدة وروسيا والصني)  ،وتنشيط صناعة الدفاع والفضاء يف اليابان ،
واحلفاظ على املنافسة مع القوى اإلقليمية  ،الصني وكوريا اجلنوبية  ،اللتان تطوران أيضًا مقاتالت
الشبح اخلاصة بهما .قبل X-2

و  9141ختفيف تصدير األسلحة  ،كانت صناعة الدفاع

اليابانية راكدة بسبب حظر تصدير األسلحة منعت اليابان من تصدير األسلحة أو املشاركة يف أي
تطوير مشرتك مع دولة أخرى  ،باستثناء الواليات املتحدة .
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وهذا بدوره يؤدي إىل إبطاء منو صناعة الدفاع يف اليابان ويؤثر باملثل على صناعة الطوران ألن االفتقار
إىل تطوير الطائرات العسكرية يعين أن شراء طائرات معينة مطلوب يف مكان آخر من مقاولي الدفاع
األجانب .

موديل ATD-X
وبالتالي  ،يُنظر إىل  X-2على أنها قادرة على تنشيط صناعة الطوران والدفاع يف اليابان .وفقًا لـ
 ، Hideaki Watanabeرئيس وكالة اقتناء التكنولوجيا واخلدمات اللوجستية (، )ATLA
ميكن استخدا م  X-2ملنح اليابان مزيدًا من القدرة على املساومة يف مشاريع التطوير املشرتكة
املستقبلية بسبب تقدمها التكنولوجي .
هناك أيضًا إمكانية نقل التقنيات املطورة من  X-2واستخدامها للتطبيقات املدنية كما فعلت
 Mitsubishi F-2سابقًا .قدمت ( F-2على الرغم من أن تطويرها مثور للجدل) أول استخدا م للبوليمر
املقوى بألياف الكربون ( )CFRPورادار  AESAعلى طائرة مقاتلة .سيتم استخدا م مادة CFRP
الحقًا لطائرة  Boeing 787 Dreamlinerبينما ستساعد تقنية رادار  AESAيف إنتاج نظا م
إلكرتوني لتحصيل الرسو م .
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تصميم
سيتم استخدا م  X-2كمظهر تقين ومنوذج حبثي أولي لتحديد ما إذا كانت التقنيات املتقدمة احمللية
للطائرات املقاتلة من اجليل اخلامس قابلة للتطبيق .تتميز الطائرة بقدرة توجيه الدفع ثالثية األبعاد  .يتم
التحكم يف الدفع يف  ATD-Xبواسطة ثالثة جماذيف على كل فوهة حمرك مماثلة للنظا م املستخد م
يف  ، Rockwell X-31بينما يتم أيضًا تطوير حمرك توجيه الدفع املتماثل للمحور لنموذج اإلنتاج
الشامل .
من بني امليزات املخطط هلا لـ  X-2هو نظا م التحكم يف الطوران  ، fly-by-opticsوالذي يسمح عن
طريق استبدال األسالك التقليدية باأللياف الضوئية بنقل البيانات بشكل أسرع مع مناعة ضد
االضطرابات الكهرومغناطيسية .
سيكون رادارها عبارة عن جمموعة نشطة ممسوحة ضوئيًا إلكرتونيًا ( )AESAتسمى `` مستشعر
الرتددات الالسلكية متعدد الوظائف ''  ،والذي يهدف إىل احلصول على خفة حركة واسعة الطيف ،
وإمكانيات للتدابور املضادة اإللكرتونية ( ، )ECMوتدابور الدعم اإللكرتونية ( ، )ESMووظائف
االتصاالت  ،ورمبا حتى وظائف سالح امليكروويف .
هناك ميزة أخرى تسمى "قدرة التحكم يف الطوران لإلصالح الذاتي"  ،واليت ستسمح للطائرة
باكتشاف األعطال أو التلف تلقائيًا يف أسطح التحكم يف الطوران  ،وباستخدا م أسطح التحكم
املتبقية  ،قم باملعايرة وفقًا لذلك لالحتفاظ بالرحلة املتحكم فيها .
مت جتهيز  X-2مبحركني من  IHI Corporation XF5للرحالت التجريبية .
لتقليل املقطع العرضي للرادار ( ، )RCSمت تصميم جسم  X-2ليكون له أسطح مستوية والقضاء على
فواصل التماس .
يقال إن املادة املاصة لإلشعاع ( )RAMاملستخدمة على اجلسم هي مادة مركبة تتكون من السوراميك
وكربيد السيليكون ويتم تطويرها بواسطة  ، Ube Industriesيف حني أن الزجاج األمامي لقمرة
القيادة مغطى بسبيكة خاصة من القصدير .تشتمل الطائرة على جمرى هواء على شكل اعوج لزيادة
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منع انعكاس الرادار .وفقًا لـ  Hideaki Miwaمن وكالة املشرتيات بوزارة الدفاع  ،فإن RCS
اخلاص بـ " X-2ليس أكرب من خنفساء عمالقة تُشاهد من على بعد عشرات الكيلومرتات" .

املواصفات ()X-2
اخلصائص العامة
الطاقم 4 :
الطول   416451 :م ( 1.قد م  .بوصات)
باع اجلناح   26122 :م ( 92قدمًا و  41بوصات)
االرتفاع   16841 :م ( 41قد م  41بوصات)
الوزن فارغ  2511 :كجم ( 94158رطالً)
احملرك  IHI XF5-1 × 9 :املنخفضة للتجاوز توربوفانس  12611 ،كيلو نيوتن ( 44191باوند) مع
احرتاق
السرعة القصوى )(Mach 1.28 supercruise ،Mach 2.25 :
املدى  9211 :كم ( 4،511ميل  4،8.. ،مني)
نطاق القتال  5.4 :كم ( 151ميل  144 ،مني)
نطاق العبارات  1911 :كم ( 4،255ميل  4،595 ،مني)

معلومات اساسية عن طائرة (ميتسوبيشي  X-2شينشني)
الصانع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
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الرحلة األوىل  99 :أبريل 914.
املقدمة914. :
احلالة  :منجز
مستخد م أساسيقوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية
أنتجت 914. - 9112 :
عدد املبين  4 :النموذج األولي
تكلفة الوحدة  1161 :مليار ين

ميتسوبيشي ATD-X
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ميتسوبيشي إف 51 -جيه

طائرة من طراز  )WJ48 -F( 48 -Fلقوات الدفاع اجلوي اليابانية أثناء الطوران

ميتسوبيشي إف 48 -جيه (باإلجنليزية )J48 -F aapssuassa :هي طائرة مقاتلة تفوق جوي يف
مجيع األحوال اجلوية ،ذات حمركني ،بنيت استنادا على املقاتلة األمريكية ماكدونيل دوغالس
إف 48 -إيغل ،وهي قيد االستخدا م من قبل قوة قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية .
وتنتج يف اليابان مبوجب ترخيص من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ،كما نتج أيضا
املتغورات الالحقة من طرازي ( )WJ48 -Fو ( )J48 -Fكاي .كان أول طوران هلا يف  1يونيو
 .4251دخلت اخلدمة يف  5ديسمرب  ،4254ومازالت يف اخلدمة حتى اآلن .صنع منها  941طائرة .
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التنمية
ما بني شهري يونيو ويوليو سنة  4258م ،كانت وزارة الدفاع اليابانية تدرس اقرتاحات لشراء املقاتالت
األمريكية وتقييمها وكان من بينها إف  1فانتو م وإف  48وإف 411 -ستارفايرت ،إال أن وزارة الدفاع
اليابانية يف شهر ديسمرب أعلنت اختيار طائرة إف .48
ويف عا م  4251م طلبت احلكومة اليابانية من وزارة الدفاع األمريكية للحصول على التكنلوجيا
املتقدمة واملتطورة لطائرات إف  48وكانت اجلانب األمريكي قوبل بالرفض ،إال أن احلكومة
األمريكية مسحت لليابان احلصول على تكنلوجيا حمظورة ومبا يف ذلك املواد املركبة .

تطوير
يف يونيو  -يوليو  ، 4258فحصت وكالة الدفاع اليابانية ( ، JDAاآلن وزارة الدفاع) طائرة
 McDonnell Douglas F-15 Eagleكواحدة من  41مرشحًا الستبدال F-104J / DJ
 Starfighterو . F-4EJ Phantom II
مت تقييم طائرة  F-15Cمبقعد واحد وطائرة  F-15Dذات املقعدين يف قاعدة إدواردز اجلوية  ،ويف
ديسمرب  ، 4258مت اإلعالن عن فوز الطائرة  ، F-15حيث تنوي احلكومة شراء  455طائرة من
طراز  .F-15J / DJحبلول أبريل  ، 4255مت تعيني Mitsubishi Heavy Industries
كمقاول أساسي ومت حتقيق الرتخيص للطائرة F-15C / D.
بعد مراجعة الكونغرس  ،حجبت وزارة الدفاع ( )DoDأنظمة احلرب اإللكرتونية واحملركات
للطائرة من الرتخيص .يف البداية  ،مت إنتاج الطائرة يف الواليات املتحدة وتصديرها إىل اليابان .ساهم
إنتاج التصدير األولي هذا يف تطوير الطائرات يف إطار الصناعة الدفاعية لليابان مع تسهيل اإلنتاج
األساسي للطائرات  ،وحتقيق هدف إنتاج مقاتلة وفقًا ملتطلبات اليابان .
استحوذت قوات الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية على  911مقاتلة من طراز  F-15Jو  91طائرة من
طراز  ، F-15DJمنها طائرتان من طراز  F-15Jو  F-15DJ 49مت بناؤها بواسطة ماكدونيل
دوغالس يف سانت لويس بوالية ميسوري .أطلق عليها برنامج  DoD FMSلقب "نسر السال م"  ،ومت
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تسليم أول طائرة  F-15Jمت بناؤها يف سانت لويس إىل القوات اجلوية األمريكية يف أول رحلة هلا يف 1
يونيو  ، 4251ورحلة حبرية الحقة يف  48يوليو إىل اليابان .
باإلضافة إىل ذلك  ،مت تصنيع  5طائرات من طراز  F-15Jمبكونات كبورة وشحنها إىل اليابان
للتجميع النهائي بواسطة كوماكي من ميتسوبيشي  ،وكانت أول هذه الطائرات (الرقم التسلسلي
 )5511 -49تقو م برحلتها األوىل يف  9.أغسطس  .4254قسمت الشركات احلصة املتبقية
وأنتجتها مبوجب ترخيص من عا م  ، 4254مع التجميع النهائي للطائرات بواسطة ميتسوبيشي .
يف عا م  ، 4251تقدمت احلكومة اليابانية بطلب للحصول على التكنولوجيا املتقدمة من خالل منتدى
الواليات املتحدة واليابان ( )S&TFولكن مت رفض ذلك .عقدت هيئة تطوير الدستور ووزارة الدفاع
اجتماعات سنوية حول ختفيف اللوائح بعد بدء الربنامج .يف هذه االجتماعات  ،قد م مسؤول وزارة الدفاع
إجابة مسحت بالوصول إىل أنواع خمتلفة من التكنولوجيا احملظورة يف البداية مبا يف ذلك املواد املركبة
.
يف الفرتة األخورة من عا م  ، 4254مت إرسال أول طائرة من طراز  F-15J / DJإىل سرب املقاتالت
التكتيكية رقم  ، 919واليت أعيد تنظيمها لتصبح  Eagle FTUوأعيدت تسميتها سرب تدريب
الطوران رقم  91يف قاعدة  Nyutabaruيف  94ديسمرب .4259
وضعت قوات الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية خطة لتشكيل السرب األول بعد إسقاط  KAL007من
قبل  Su-15السوفيتية يف  4سبتمرب  .4251يف مارس  ، 4251بدأت طائرات  F-15Jاجلديدة حتل
حمل سرب املقاتالت التكتيكية رقم  911من طراز  F-104Jيف قاعدة شيتوس اجلوية  ،الواقعة
عرب ال بوروز مضيق من قاعدة املقاتالت السوفيتية يف جزيرة سخالني .
يف  91ديسمرب  ، 9145أُعلن أن اليابان تفكر جبدية يف بيع طائرات  F-15إىل الواليات املتحدة من
أجل احلصول على أموال لشراء طائرات  F-35.ستنظر الواليات املتحدة بعد ذلك يف بيع تلك
الطائرات من طراز  F-15إىل دول صديقة ذات قوات جوية أضعف .
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تصميم
تتطابق  F-15J / DJsمع  F-15C / Dsبصرف النظر عن وحدة التحكم اإللكرتونية ونظا م
التحذير بالرادار واملعدات النووية .
مت استبدال نظا م اإلجراءات املضادة الداخلية  AN / ALQ-135بـ  J / ALQ-8األصلي واستبدال
جهاز استقبال حتذير الرادار  AN / ALR-56بـ  .J / APR-4احملرك هو احملرك التوربيين املروحي
 ، Pratt & Whitney F100الذي مت إنتاجه مبوجب ترخيص من شركة . IHI Corporation
ال تزال بعض الطائرات حتتوي على وحدة قياس بالقصور الذاتي  ،وهي نوع قديم من نظا م املالحة
بالقصور الذاتي  .حتتوي مجيع أجهزة  F-15J / DJعلى جهازي راديو  ، UHFوهما أيضًا قادران
على . VHF
تتميز  F-15Jبوصلة بيانات أصلية  ،لكنها ال تدعم  Link 16 FDLاملُثبت بواسطة USAF F-
 .15Csوهي تعمل كحلقة وصل ثنائية االجتاه أساسية مع شبكة اعرتاض يابانية يتم التحكم فيها
عن طريق األرض  ،وهي حمدودة ألنها ليست شبكة حقيقية .
تلقت  Mitsubishiبرنامج التحسني متعدد املراحل  )F-15C / D (MSIPويف عا م  4255بدأت يف
ترقية  .F-15J / DJsتضمنت التحسينات جهاز كمبيوتر مركزي مُحسّن وحمركات وجمموعة
التحكم يف التسلح وإضافة جمموعة اإلجراءات املضادة  J / APQ-1.متت ترقية F100-PW-
 )220 (IHI-220إىل  )F100-PW-220E (IHI-220Eمع تعديل حتديث إلكرتوني للمحرك
الرقمي .
تشمل االختالفات يف املظهر عن طائرات  F-15Jالسابقة  J / ALQ-8 ICSبهوائي  ICSمركب
أسفل املدخل .موقع هوائي  J / APQ-4 RWRعلى  F-15J / DJsهو نفسه ، F-15C / Ds
لكن عدسة  F-15J / DJ MSIPsسوداء وليست بيضاء يف . F-15C / Ds
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حتسينات وترقيات
مت جتهيز  F-15Jsبصاروخ  AAM-3الياباني الصنع  ،وهو حمسّن  AIM-9 Sidewinderمع
زعانف أمامية مميزة "شائكة" .كانت اليابان حتقق يف وجود مقاتلة متطورة لتحل حمل مقاتلة ، F-15
ويف الوقت نفسه يتم حتديث أسطول  F-15J.يف  95يوليو  ، 9111قامت أول طائرة متت ترقيتها
من طراز ( F-15Jرقم  )295بأول رحلة هلا  ،ومت تسليمها إىل جناح اختبار تطوير الطوران قوة الدفاع
الذاتي اجلوية اليابانية يف  94أكتوبر . 9111
يف  41ديسمرب  ، 9111وافقت احلكومة اليابانية على برنامج الدفاع متوسط املدى ()MTDP
لتحديث  F-15J MSIPsعلى مدى مخس سنوات وفقًا إلرشادات برنامج الدفاع الوطين اجلديد.
يتم تنفيذ الرتقية على مراحل  ،ولكن يف النهاية ستتضمن الرتقية مقعد طرد جديد ؛ استبدال
حمركات  IHI-220E؛ معاجل أكثر قوة تطوير قدرات توليد الكهرباء والتربيد لدعم املزيد من
إلكرتونيات الطوران ورادار  Raytheon AN / APG-63 (V) 1 .اليت مت إنتاجها مبوجب
ترخيص من  Mitsubishi Electricمنذ عا م .4225
وتتوقع  Raytheonأن يتم تثبيت الرادار يف النهاية يف  51طائرة من طراز  F-15J.الرادار اجلديد
سوف يدعم AAM-4الصاروخ  ،الرد الياباني على أمرا م .
طلبت وزارة الدفاع ( )MoDحتديث ونشر طائرات االستطالع يف يونيو  ، 9115وكان من املخطط
حتديث بعض طائرات  F-15Jباستخدا م قرون الرادار ذات الفتحة االصطناعية ؛ ستحل هذه الطائرات
حمل  RF-4 Phantom IIsاملوجودة حاليًا يف اخلدمة .
يف  45ديسمرب  ، 9112اختفت ترقية االستطالع من امليزانية بعد أن توىل احلزب الدميقراطي الياباني
السلطة بعد االنتخابات العامة يف عا م  ، 9112وأعطيت األولوية بدالً من ذلك لتحسني  F-15Jو
 . Mitsubishi F-2متت زيادة عدد ترقيات  F-15Jمن  9.إىل  ، 15واشرتت وزارة الدفاع جزءًا من
التحديث لـ  15مقاتالً .ومع ذلك  ،فإن امليزانية الكاملة للتحديث غور كاملة .
ستحصل  15طائرة من طراز  F-15Jعلى رابط بيانات  Link 16ومشهد مثبت على خوذة .سوف
يدعم املنظار املثبت على اخلوذة صاروخ  AAM-5الذي سيحل حمل صاروخ . AAM-3
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يف  45ديسمرب  ، 9141مت متويل التحديث لـ  4.طائرة من طراز  F-15Jلكن وزارة الدفاع
خفضتها إىل  41طائرات . F-15J
يف أواخر تشرين األول (أكتوبر)  ، 9142وافقت وكالة التعاون األمين الدفاعي األمريكية على بيع
حمتمل لليابان يصل إىل  APG-82 (v) 1 411من الرادارات ذات املصفوفة املمسوحة ضوئيًا
إلكرتونيًا ( ، )AESAو  44.جهاز كمبيوتر من نوع Advanced Display Core
 Processor II Mission Systemو  AN / ALQ -239 414نظا م حرب إلكرتونية رقمية
لرتقية  25طائرة من طراز  F-15Jإىل تكوين "املعرتض الياباني الفائق" ( )JSIبتكلفة تقديرية 168
مليار دوالر .
ميكنها أيضًا محل سالح جو  -أرض كبور يف حمطة األسلحة املركزية  ،مثل AGM-158B
 JASSM-ERأو  ،AGM-158C LRASMمما مينح الطائرة قدرة جو -أرض ومضادة للسفن.
يف يوليو  ، 9191وقعت شركة  Boeingاتفاقية مع  MHIلتقديم املساعدة والدعم للربنامج .من
املقرر أن يبدأ العمل يف عا م . 9199

املتغورات
طراز F-15J
نسخة مقاتلة التفوق اجلوي يف مجيع األحوال اجلوية مبقعد واحد لقوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية
 412مت بناؤها مبوجب ترخيص يف اليابان من قبل شركة  Mitsubishiللصناعات الثقيلة يف
 ، 4225 -4254اثنان منها بنيت يف سانت لويس .
طراز F-15DJ
نسخة تدريب مبقعدين لقوات الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية 49 .بنيت يف سانت لويس  ،و  98بنيت
مبوجب ترخيص يف اليابان من قبل ميتسوبيشي يف الفرتة .4225 -4254
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املواصفات ()F-15J
اخلصائص العامة
الطاقم 4 :
الطول   42611 :م ( .1قد م  2بوصات)
باع اجلناح   41618 :م ( 19قدمًا و  41بوصات)
االرتفاع   86.1 :م ( 45قد م  .بوصات)
مساحة اجلناح   8.68 :م  .15( 9قد م مربع)
الوزن فارغ  49511 :كجم ( 95222رطل)
الوزن اإلمجالي  91911 :كجم ( 11811رطالً)
أقصى وزن لإلقالع  11518 :كجم ( .5119رطل)
سعة الوقود  .411 :كجم ( 41115رطالً) داخليًا
احملرك ( Pratt & Whitney F100-220 × 9 :أو  )411−حمرك توربوفان بعد االحرتاق ،
 556.9كيلو نيوتن ( 45،181رطلًا) دفع لكل منهما جاف  44469 ،كيلو نيوتن ( 98111رطل /
قد م) مع احرتاق الحق
أداء
السرعة القصوى  4.81 :كم  /ساعة ( 4111ميل يف الساعة  521 ،عقدة)  + M2.5 /على علو
شاهق
 4181كم  /ساعة ( 211ميل يف الساعة  551 ،عقدة)  M1.2 /على علو منخفض
سقف اخلدمة   91111 :م ( ..111قد م)
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معدل الصعود   981 :م  /ث ( 81111قد م  /دقيقة)
حتميل اجلناح  185 :كجم   /م  51( 9رطل  /قد م مربع)
الدفع  /الوزن 4649 :
التسلح
البنادق  91 × 4 :ملم  M61فولكان
هارد بوينتس  :عشرة مع أحكا م حلمل جمموعات من:
الصواريخ:
Mitsubishi AAM-3
Mitsubishi AAM-4
Mitsubishi AAM-5
AIM-9 Sidewinder
AIM-7 Sparrow

طائرة إف  48 -جاي ( )J48 -Fواليت متلكه القوات اجلوية اليابانية
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طائرة إف  48 -دي جاي املتطورة

معلومات اساسية عن (ميتسوبيشي إف 48 -جيه)
النوع  :طائرة مقاتلة
بلد األصل  :الواليات املتحدة
الصانع :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
الكمية املصنوعة 941 :
طورت من  :إف 48 -إيغل
سورة طائرة
دخول اخلدمة  5 :ديسمرب 4254
أول طوران  1 :يونيو 4251
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الوضع احلالي  :يف اخلدمة
املستخد م األساسي  :قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية
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الطائرة املقاتلة F-4EJ
الطائرة املقاتلة  : F-4EJهي مقاتلة أسرع من الصوت طورتها شركة ( Boeingسابقًا
 )McDonnell Douglasللبحرية األمريكية  ،مع أول رحلة هلا يف عا م  F-4 4285هي املقاتلة
األسرع من الصوت اليت طورتها شركة  McDonnell Douglasيف الواليات املتحدة للبحرية
األمريكية .
مع أول رحلة هلا يف عا م  .4285يف اليابان  ،مت إدخاهلا يف قوة الدفاع الذاتي اجلوية  ،ومت تصنيعها
وترخيصها باسم  F-4EJ MHIهو املقاول الرئيسي .مع التسليم ابتداء من عا م  4254لقوات الدفاع
الذاتي اجلوية  ،مت تصنيع ما جمموعه  411وحدة حتى اآلن .يف هذه الطائرة  ،يتم ترتيب املقاعد
املتعددة بالطول  ،ويستخد م هذا النمط من قبل البحرية األمريكية والقوات اجلوية األمريكية ودول
خمتلفة يف العامل .وقد مت تصنيع حوالي  8911وحدة .

املواصفات الرئيسية العرض   4465م الطول   4269م االرتفاع   861م الوزن اإلمجالي  9.111كجم
احملرك  5،411كجم ×  9السرعة القصوى أكثر من  M2املعدات مدفع رشاش فئة  91ملم × 4
صواريخ سبارو ×  1صواريخ فالكون . x 4
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فوجي للصناعات الثقيلة
فوجي للصناعات الثقيلة احملدودة  :هي شركة يابانية تعود أصوهلا لشركة ناكاجيما للطوران ،
أُسست عا م  1917م )اليت كانت رائدة صناعة الطائرات للجيش الياباني خالل احلرب العاملية
الثانية .وبعد احلرب مت إحالل الشركة من قبل احلكومة عا م . 1950
مت إنشاء الشركة عا م   1953م باحتاد مخس شركات يابانية ليكوّنوا واحدة من أكرب شركات
صناعة املواصالت باليابان .لديها اآلن أكثر من  15000عامل وتُدير  9مصانع وتبيع يف أكثر من
100دولة حول العامل .
تُصنع حالياً عالمة السيارات سوبارو ،ويصنع قسم الطوران بها قطع لشركة بوينغ وأيضاً مروحيات
وطائرات نفاثة .

طائرة طراز T-1B
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الطائرات اهلجومية والطائرات املروحية وطائرات التدريب
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كاواساكي أو إتش-1
كاواساكي أو إتش ) ،(Kawasaki OH-1اسم مستعار  :نينجا " "Ninjaهي مروحية
عسكرية لالستطالع واملراقبة ،مت تطويرها وتصنيعها من قبل شركة كاواساكي الفضائية .
املشغل األول هو قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية (قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية) ،واليت مت شراؤها
يف األصل خلفا للمروحية املنتجة حمليا من نوع  OH-6D Loach.وتعد كاواساكي أو إتش -1
بأنها أول مروحية يتم إنتاجها بالكامل يف اليابان .

التطوير
أصول
بدأت تفكر وكالة الدفاع اليابانية مبنتصف الثمانينات يف إخراج طائرات اهلليكوبرت اخلفيفة أو
إتش-6دي من اخلدمة .لتقرر شراء نوع األصليني لألدوار االستطالعية .يف عا م  1992مت اختيار
شركة كاواساكي كمقاول رئيس مع  60يف املئة من الربنامج ويتم ختصيص الباقي بالتساوي بني
شركة فوجي وشركة ميتسوبيشي .اهلدف من هذه الشركات الثالث إنشاء مروحية مراقبة لتطوير
الربنامج ،الذي بدأ العمل يف عا م . 1992

املتغورات
 : XOH-1نسخة النموذج .
 : OH-1منوذج اإلنتاج  ،كما تستخد م طائرة هليكوبرت للمراقبة .
 : AH-2مقرتح مشتق ملروحية هجومية مبحركات أفضل وأسلحة إضافية مضادة  .للدبابات ،
رفضت لصاحل بوينغ إيه إتش -64أباتشي .
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Aقوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية2012، OH-1

طائرة هليكوبرت من طراز كاواساكي أو إتش -1نينجا
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طائرتني من ( ) OH-1sيف رحلة استطالعية

املشغلني :
اليابان  :قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية

املستشعر الكهروبصري املوجود على اجلزء العلوي من جسم الطائرة 4 -SH
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مواصفات طائرة )(OH-1
اخلصائص العامة
طاقم عدد ( : 9طيار ومراقب)
طول   12م  12( :قد م  4بوصة)
ارتفاع   3.8م  49( :قد م  6بوصة)
الوزن فارغة  450 ،: 2 :كـغ401 ، 5رطل
وزن اإلقالع األقصى  000،4 :كـغ818 ، 8رطل
احملركات 2 × Mitsubishi TS1-M-10 ( ja ) turboshaft engines :
)(890 hpالواحد .
قطر الدوار الرئيسي  11.6 :م (  15قد م  1بوصة)
مساحة الدوار الرئيسي   : 105.7 :م ( 138،2 1قد م ) 0

- 488 -

660كـو

منوذج كاواساكي  4 -ESHمعروض يف متحف كاكامي غهارا (غيفو)

أداء
السرعة القصوى  278) :كم/س  (173ميل/س ; 150عقدة
سرعة الطوران  220) :كم/س  (137ميل/س ; 119عقدة
املدى  550) :كـم
النطاق  591 :كـم (447
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قمرة القيادة يف ()OH-1

فنسرتون دوار الذيل  ،الحظ الشفرات غور املتماثلة
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جناح كعب منOH-1
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ميتسوبيشي إتش-60

مروحية (ميتسوبيشي إتش ).1 -تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية

مروحية ميتسوبيشي إتش  : )SH-60K) -60هي مروحية قتالية يابانية صنعت برتخيص من شركة
سيكورسكي للطائرات األمريكية  ،وهي نسخة مشابهة ملروحية (سيكورسكي إس ، )70 -
وتستخدمها حالياً قوات الدفاع الذاتي الياباني .
وميتسوبيشي  : H-60هي من عائلة طائرات اهلليكوبرت لالستخدا م من قبل قوات الدفاع الذاتي
اليابانية .
وتستخد م اسلحة مضادة للغواصات  ،وإصدارات طائرة  UH-60Jجاءت لقوة الدفاع الذاتي البحرية
اليابانية ،و هو البحث واإلنقاذ وايضا نسخ لقوة اجلوية اليابانية الدفاع الذاتي و  UH-60JAهو نسخة
لفائدة قوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية .
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هي مروحية مبحريكي عمود دوران توربيين متعددة املها م للبحرية األمريكية مبنية على هيكل
مروحية يو إتش .1 -بالك هوك وهي جزء من سلسلة مروحيات سيكورسكي إس.51 -
الطائرة متتلك احملرك التوربيين املزدوج ،متعددة املها م  ،وهذه الطائرة تقو م على هيكل الطائرة من
طراز بالك هوك يو اتش  .1من سيكورسكي دإ . 51
التعديل األكثر أهمية هو ذيل يتوقف للحد من تواجدها على منت السفن.
البحرية األمريكية تستخد م  .1 -ه هيكل الطائرة حتت تسميات منوذج اتش ، H.1 ، B.1 -
ا م اتش  ، R.1و  .s.1ادرة على الهبوط على متن السفن بانواعها مثل الفرقاطات او املدمرات ،او
الطرادات  ،او السقن السريعة لدعم القتال ،او السفن اهلجومية الربمائية ،أو حاملة الطائرات،
.وصاحلة للقتال ضد الغواصات  ،او ضد السفن بانواعها  ،واحلرب البحرية  ،وايضا البحث واإلنقاذ
واإلجالء الطيب  ،يمكنها تعبئة عدد كبير من الجنود والعمليات الخاصة أو إعادة التزود بالوقود .

التصميم والتطوير
SH-60J
اختارت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية  S-70Bخلفًا مليتسوبيشي . HSS-2B Sea King
عندما بدأ مشروع ( SH-Xالحقًا  ، )SH-60Jكان ذلك على الفور بعد تشغيل  ، HSS-2Bلذلك
مت التخطيط يف البداية لدمج نظا م مهمة من  HSS-2Bمع طائرة عارية من  ، SH-60Bولكن أخورًا
مت تبين نظا م مت تطويره حديثًا بواسطة .TRDI
مت تصنيع  SH-60Jيف اليابان مبوجب ترخيص من شركة  .Sikorskyبدأت عمليات التسليم يف
أغسطس  4224ودخلت اخلدمة بعد ذلك .
احملرك هو  ، GE / IHI T700-IHI-701Cوالذي أنتجته شركة Ishikawajima-Harima
 Heavy Industriesمبوجب ترخيص .إنه مزيج من  SH-60Bو  ، SH-60Fباستثناء
إلكرتونيات الطوران .
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يضم الطاقم طيارًا ومساعدًا ومشغلًا ألجهزة االستشعار .يستطيع مساعد الطيار الرتكيز على دور
املنسق التكتيكي مبساعدة نظا م إدارة الطوران األوتوماتيكي ونظا م املالحة بالقصور الذاتي .وحبلول
عا م  9115مت إنتاج أكثر من .SH-60Js 411

SH-60K
هو نسخة مطورة من  SH-60J.املروحية  SH-60Kاملضادة للغواصات اليت عززت األداء والتنوع يف
قوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية  .بدأت (ميتسوبيشي) التطوير يف عا م .4225
كان  SH-60Kيعرف سابقًا باسم . SH-60Kai
طورت (ميتسوبيشي) شفرة دوار رئيسية جديدة ونظا م مساعدة هبوط السفن ونظا م إلكرتونيات طوران
جديد وأنظمة أخرى  .مت بناء منوذجني أوليني  SH-60Kمن خالل تعديل .SH-60Js
مت االنتهاء من هذه النماذج األولية وتسليمها حبلول يونيو  . 9119مت توسيع مقصورة  SH-60Kبطول
 11سم ( 4465بوصة) وارتفاعها  48سم ( 8624بوصة) مقارنة بـ  SH-60J.تسمح املقصورة
األكرب لنظا م إلكرتونيات الطوران اجلديد.
يتم تعويض هذه التغيورات يف هيكل الطائرة عن طريق استبدال احملرك .T700-IHI-401C2
مت تسليم أول إنتاج  SH-60Kإىل قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يف  41أغسطس .9118

SH-60L
مت التخطيط لنسخة ترقية أخرى من  SH-60Kوهي قيد التطوير .سيتم جتهيزه بنظا م سونار متعدد
السكون ونظا م حتكم متكيف جديد فائق السرعة (نظا م النقر) باإلضافة إىل حتسني أداء نقل
احملرك .
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UH-60J
يف عا م  ، 4255اختارت قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية  UH-60Lلتحل حمل طائرات اهلليكوبرت
 KV-107و  Sikorsky S-62 .مت انتاج أول طائرة بواسطة شركة سيكورسكي  ،ومت
تسميتها ، S-70A-12
ومت جتميع طائرتني أخريني بواسطة شركة  Mitsubishi Heavy Industries .تنتج
(ميتسوبيشي) ما تبقى من  UH-60Jsمبوجب ترخيص.
كما اختارت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية طائرات هليكوبرت البحث واإلنقاذ واملرافق العامة
لتحل حمل  S-61Aيف عا م . 4252
يتم تشغيل  UH-60Jبواسطة رخصة حمركات  T700اليت صنعتها شركة Ishikawajima-
 Harima Heavy Industriesيف اليابان .تتميز خبزانات وقود خارجية  ،ونش إنقاذ خارجي ،
ورادار ياباني الصنع  ،وبرج  FLIRيف املقدمة ونوافذ جانبية فقاعية للمراقبني  .ومت جتهيز آالت قوة
الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية مبحركات . T700-IHI-701A
بينما مت جتهيز آالت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية مبحركات  T700-IHI-401Cالبحرية.
ميكن تركيب خزانات الوقود على أبراج على األجنحة.
بدأت  UH-60Jsالتسليم يف عا م  4224ودخلت اخلدمة يف عا م  .4229ما جمموعه UH- 11
 60Jsكانت يف اخلدمة يف عا م .9141
طلبت قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية  40طائرة من أحدث  UH-60Jsيف ديسمرب  9141لبدء
استبدال  UH-60Jsاألقد م .
تعاونت ميتسوبيشي وسيكورسكي يف دعم متطلبات مهمة قوة الدفاع الذاتي .تتضمن + UH-60J
ترقيات خمتلفة ملهمة  SARاحلديثة .حبلول ميزانية الدفاع اليابانية لعا م  ، 911.بدأت UH-60Js
إضافة مسبار إعادة التزود بالوقود يف عا م  .9112أكملت هذه  UH-60Jsالتدريب مع القوات اجلوية
للواليات املتحدة ووسعت نشاطها يف مهمة البحث واإلنقاذ .
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املتغورات
 : S-70B-2نسخة مت شراؤها من  Sikorskyللبحث من قبل وكالة الدفاع.
 : XSH-60Jمنوذج أولي لـ  .SH-60Jمت تصدير  XSH-60Js 9بواسطة . Sikorsky
 : SH-60Jنسخة  Seahawkلقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليت تنتجها Mitsubishi
مبوجب ترخيص .
 : UH-60Jرخصة طائرة هليكوبرت إنقاذ صادرة عن شركة ميتسوبيشي لقوات الدفاع الذاتي
اجلوية اليابانية وقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية .
 : UH-60JAنسخة مفيدة لقوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية استنادًا إىل UH-60J.
 : USH-60Kمن بني منوذجني  ،مت إعادة تصميم أحدهما كنوع تقييم .
 : SH-60Kنسخة حمسنة من  .SH-60Jانتهى التصنيع التجرييب يف عا م  ، 9114وبدأت عمليات
التسليم يف أغسطس . 9118
 : SH-60Lنسخة حمسنة من  .SH-60Kبدأ التطوير يف عا م  ، 9148وسيبدأ التسليم يف عا م
. 9199

عوامل التشغيل
اليابان  :قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية لديها  14طائرة  UH-60Jsقيد التشغيل اعتبارًا من
نوفمرب . 9115
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احلوادث
يف  9.أغسطس  ، 9145حتطمت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية  SH-60Jيف حبر اليابان قبالة
حمافظة أوموري يف مشال اليابان .
وكانت املروحية جتري تدريبات على االقالع واهلبوط وكانت قد اقلعت من املدمرة سيتوجوري .
كان مقرها يف قاعدة أوميناتو التابعة لقوات الدفاع الذاتي اجلوية فى موتسو فى أوموري .
مت إنقاذ أحد أفراد الطاقم  ،وفقد الثالثة اآلخرون  .وعزا قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية االنهيار
إىل خطأ بشري  .ومت اكتشاف احلطا م يف وقت الحق على عمق حوالي  9.11مرت  .مت انتشال
احلطا م يف أكتوبر  ،وعثر على جثتني للطيار ومساعده  .وال يزال أحد أفراد الطاقم مفقودًا .
يف  45أكتوبر  ، 9145حتطمت طائرة  UH-60J 58-4596من مفرزة هاماماتسو جبناح اإلنقاذ
اجلوي يف البحر قبالة حمافظة شيزوكا أثناء إجراء تدريبات اإلنقاذ الليلية  .مت العثور على بعض
احلطا م  ،ولكن مل يتم العثور على أفراد الطاقم األربعة .

مواصفات طائرة (ميتسوبيشي )SH-60J
اخلصائص العامة
الطاقم  1 :طاقم طوران  +طاقم مهمة يصل إىل )SH-60J / K( 2
الطول   4265 :م ( .8قدمًا  1بوصة) مبا يف ذلك الدوار
االرتفاع   869 :م ( 45قدمًا  4بوصة)
أقصى وزن لإلقالع  2581 :كجم ( 94128رطالً)
احملرك  IHI Corporation-General Electric T700-IHI-401C × 9 :حمرك توربيين ،
 46119كيلو واط ( 4511حصان) لكل منهما
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قطر الدوار الرئيسي   4.61 :م ( 81قدمًا و  41بوصات)
مساحة الدوار الرئيسي   94469. :م  995161( 9قد م مربع
قسم الشفرة  :اجلذر  SC1095 / SC1095R8 :؛

أداء
السرعة القصوى  9.8 :كم  /ساعة ( 4.8ميل  /ساعة  411 ،عقدة)
املدى  851 :كم ( 1.1ميل  148 ،مني)
سقف اخلدمة   86521 :م ( 42111قد م)

التسلح
 × 9مارك  1.طوربيد
 56.9 × 4مم ( 11.بوصة) مدفع رشاش من النوع 51
طوربيد نوع 51
طوربيد نوع 49
AGM-114 Hellfire
العمق تهمة

إلكرتونيات الطوران
رادار البحث الياباني HPS-105
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حلقة الليزر اليابانية AHRS
 FMSياباني آلي
رابط البيانات الياباني
معاجل تكتيكي ياباني
نظا م العرض الفرعي الياباني

جناح اإلنقاذ اجلوي ()Hyakuri
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مروحية ( )SH-60Kمن السرب احلادي والعشرون

معلومات اساسية عن (ميتسوبيشي إتش)22 -
النوع  :مروحية عسكرية
بلد األصل  :اليابان
الصانع  :شركيت ميتسوبيشي وسيكورسكي للطائرات
سنة الصنع 1996 :
الكمية املصنوعة 178 :
طرازات أخرى  :ميتسوبيشي إف-2
دخول اخلدمة 1991 :
أول طوران  31 :أغسطس1987
الوضع احلالي  :يف اخلدمة وقيد التصنيع
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املستخد م األساسي  :القوات اجلوية اليابانية
مستخدمون آخرون  :قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية
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مروحية االنقاذ JY/J63 -HH

قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية JY.1 -HH

قوة الدفاع الذاتي اجلوية (قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية)  J.1 -HHهي طائرة هليكوبرت إنقاذ
تعتمد على املروحية متعددة األغراض التابعة للجيش األمريكي rEYna" Y.1 -HH ،
. "HYDa
قوة الدفاع الذاتي البحرية (قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية)  J.1 -HHهي أيضًا مروحية إنقاذ
تعتمد على قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية  ، J.1 -HHوقوة الدفاع الذاتي األرضية ()lGOWF
 JY.1 -HHهي طائرة هليكوبرت متعددة األغراض تعتمد على  E.1 -HHللجيش األمريكي .
تلك املرخصة واملصنعة مع  OaSarsSCيف الواليات املتحدة  aHlهي املقاول األساسي لكل ما سبق .مت
جتهيز ( J.1 -HHقوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية  /قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية) بالرؤية
الليلية باألشعة حتت احلمراء وأنظمة املالحة بالرادار اخلاصة بالطقس لتحسني التنقلJY.1 -HH .
(قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية) هي طائرة هليكوبرت متعددة األغراض تستخد م للنقل  ،وميكن
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تزويدها مبنظم تقليل األشعة حتت احلمراء وقاطع األسالك كخيارات .اعتبارًا من مارس، 14 .
 ، 9118مت تصنيع ما جمموعه  58وحدة من النماذج الثالثة املذكورة أعاله .

قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية J.1 -HH

الطول   4265م (عند الدوران الدوار) العرض   4.61م (عند دوران الدوار) ارتفاع   864م الوزن
اإلمجالي  2111كجم .
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مروحية االنقاذ J63 -OH

كخليفة لطائرة هليكوبرت  r9 -HOOاملضادة للغواصات  ،فإن  J.1 -OHهو تعديل مرخص
هليكل طائرة البحرية األمريكية  aHl .r.1 -OHهو املقاول الرئيسي .
مت تطويره يف إطار املفهو م الفريد للعملية مبوجب سياسة اليابان ملكافحة احلرب املضادة للغواصات
والسفن من خالل توحيد األسطول بطائرات اهلليكوبرت .
كانت أول رحلة هلا يف عا م  ، 4255حيث مت تصنيع ما جمموعه  411وحدة  ،مبا يف ذلك منوذج
االختبار( .حتى  14مارس . )9118
املواصفات الرئيسية العرض   4.61م (عند دوران الدوار) الطول   4265م (عند الدوران الدوار) ارتفاع
  869م الوزن اإلمجالي  2581كجم احملرك  shp × 2 4،511ماكس .سرعة  411عقدة .
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كاواساكي تي4 -

كاواساكي تي 1 -هي طائرة تدريب نفاثة يابانية دون سرعة الصوت مت تطويرها وتصنيعها من قبل
اجملموعة التجارية كاواساكي للصناعات الثقيلة .املشغل الوحيد هلا هو قوة الدفاع الذاتي اجلوية
اليابانية (قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية) ،ويعزى ذلك جزئيًا إىل القيود التارخيية على تصدير
املعدات العسكرية .
باإلضافة إىل مهمة التدريب األساسية ،مت استخدا م الطائرة من قبل فريق الدافع األزرق لالستعراض
اجلوي باإلضافة إىل مها م االتصال مع معظم الوحدات املقاتلة .طار أول منوذج أكس تي 1 -يف 92
يوليو  ،4258يف حني مت تسليم أول طائرة خالل شهر سبتمرب من عا م . 4255
يف سبتمرب  4254قامت وكالة الدفاع اليابانية باختيار تصميم كاواساكي باعتباره املنافس للفوز
بتطوير طائرة تدريب .مت الرتكيز على القدرة على املناورة العالية والسور دون سرعة الصوت .مت االنتهاء
من تصميم التفاصيل حبلول نهاية عا م  ،4251وبدأ ببناء ستة مناذج إكس تي 1 -يف ربيع عا م
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 .4251شركة فوجي تولت بناء اجلناح وجسم الطائرة اخللفي ووحدة الذيل ،اما ميتسوبيشي فكان
هلا وسط جسم الطائرة و مداخل اهلواء ،أما شركة كاواساكي بنت جسم الطائرة األمامي .
املشغل الوحيد للطائرة هو قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية  ،ويرجع ذلك جزئيًا إىل القيود التارخيية
على تصدير املعدات العسكرية .باإلضافة إىل مهمتها التدريبية األساسية  ،مت استخدا م  T-4من قبل
فريق  Blue Impulseالبهلواني التابع لـقوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية  ،باإلضافة إىل مها م
االتصال مع معظم الوحدات املقاتلة .طار أول منوذج أولي لـ  XT-4يف  92يوليو  ، 4258بينما مت
تسليم أول طائرة إنتاج خالل سبتمرب .4255

تطوير
األصول
خالل نوفمرب  ، 4254مت اختيار كاواساكي كمقاول رئيسي لتصميم وتصنيع طائرة تدريب مناسبة
 ،واليت مت حتديدها يف البداية باسم  ، KA-850لتلبية احتياجات برنامج  MT-Xالياباني  ،بعد أن
تغلبت على املنافسني املنافسني من Mitsubishi

و  Fujiمت إطالق برنامج  MT-Xلشراء بديل

لطائرة التدريب النفاثة  Lockheed T-33و  Fuji T-1القدمية اليت كانت يف اخلدمة يف قوات
الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية .
وعالوة على ذلك ،كان هناك أيضا رغبة لطائرات التدريب احملتملني لتولي بعض املناهج اليت جيري
التعامل معها من قبل املعاصر ميتسوبيشي  ، T-2وهو األسرع من الصوت البديل مدرب من ميتسوبيشي
 F-1الطائرات املقاتلة .مت التخطيط للربنامج األولي لتشغيل  991طائرة وتاريخ دخول اخلدمة عا م
.4255
ترأس فريق تصميم كاواساكي مهندس الطوران  ، Kohki Isozakiباإلضافة إىل العمل بشكل
وثيق مع املخططني يف وكالة الدفاع اليابانية .كان على التصميم الذي أنتجته كاواساكي أن يليب
جوانب من نظا م تدريب قوات الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية الذي كان يؤديه سابقًا عدة طائرات .على
هذا النحو  ،كان على النوع أن يربهن على جمموعة من التأثورات الديناميكية اهلوائية العابرة للحدود .
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باإلضافة إىل حتقيق مستوى عالٍ من القدرة على املناورة  ،وتكلفة تشغيل منخفضة نسبيًا  ،ومستويات
موثوقية عالية .كان من الضروري أيضًا التعامل السهل حتى يتمكن املتدربون من التحويل من حمرك
فوجي  T-3ذي املكبسبعد جتميع  51ساعة طوران فقط .عالوة على ذلك  ،كان من املقرر أن تكون
اقتصاديات تشغيل هذا النوع قابلة للمقارنة مع املنافسني الدوليني الرائدين يف ذلك الوقت .
جيب أن يتضمن التصميم رغبات سياسية أخرى أيضًا ؛ كانت هناك قيمة كبورة عند تشغيل النوع
باستخدا م أول حمرك توربيين إنتاج ياباني بالكامل Ishikawajima-Harima F3-IHI-30 . ،
يُقال أن اختيار تكوين احملرك املزدوج للمدرب كان من أسهل القرارات اليت مت اختاذها  ،ليس فقط
لقوة احملرك ولكن من األولوية العالية اليت توضع على السالمة .مت حتديد هيكل قوي ومقاو م للضرر
وطويل العمر للمدرب ؛ من أجل حتقيق ذلك ،تقرر االستفادة حمدودة من املواد املركبة يف شكل ألياف
الكربون و الكيفالر يف جماالت مثل قبة الراداروعناصر اجلناح اخللفي ووحدة الذيل واهليكل
السفلي .كما مت تطبيق االستخدا م املكثف للتصميم مبساعدة الكمبيوتر ( ) CADوتقنيات التصنيع
مبساعدة الكمبيوتر (  CAM).ساهمت هذه التطورات يف اعتماد التصميم إلمجالي عمر يبلغ 5811
ساعة طوران .
من بني هذه اجلهود ظهرت طائرة  ، T-4وهي طائرة تدريب مطورة حمليًا نظيفة .وفقًا ملنشور الطوران
الدولي  ، Flight Internationalفقد كان من املعقول أن تكون  T-4منتجًا تنافسيًا يف سوق
طائرات التدريب العاملي إذا مت تسعورها بشكل مناسب  ،ولكن مت رفض فرص التصدير هذه بسبب
السياسة اليابانية طويلة األمد اليت حتظر أي مبيعات تصدير عسكرية .على هذا النحو  ،مل يكن
هناك أي احتمال واقعي للنوع الذي يتم بيعه للعمالء يف اخلارج  ،وقد مت تطويره يف البداية على أساس
أن  T-4ستستخد م فقط من قبل قوات الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية .

الرحلة األوىل
يف  92يوليو  ، 4258أجرى النموذج األولي للنوع  ،املعني باسم  ، XT-4رحلته األوىل  .وحبسب ما ورد
 ،الحظ طيارو االختبار يف  Air Proving Wingالذين طاروا  XT-4أن النوع يتمتع بقدرة أكرب
على املناورة دون سرعة الصوت من  ، McDonnell Douglas F-15 Eagleوهو مقاتل رشيق يف
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التفوق اجلوي .يف حديثه يف األشهر اليت سبقت رحلة  XT-4األوىل  ،ادعى  Kawaskiعلنًا أن الطائرة
متتلك أعلى أداء من أي طائرة تدريب دون سرعة الصوت متاحة يف ذلك الوقت .على الرغم من التوافر
احملدود حملرك  ، F3-IHI-30فقد ثبت أنه موثوق به  ،مما مينع أي قيود خطورة يتم فرضها على
برنامج االختبار األوسع .

طائرة  T-4يف مطار (جيفو) اجلوي

انتهى اختبار الطوران باستخدا م النماذج األولية األربعة  XT-4بعد عامني ونصف ومت إجراء ما يقرب من
 811رحلة فردية ؛ استجابةً للتغذية املرتدة  ،مت إجراء تغيورات طفيفة فقط  ،مثل الفرامل احملسنة
وحتسينات نظا م التحكم يف الطوران املشغّل هيدروليكيًا .
يف  95يونيو  ، 4255أجرى أول إنتاج من طراز  T-4أول رحلة له ؛ بدأت عمليات التسليم إىل قوات
الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية يف سبتمرب من ذلك العا م .
الحظت كاواساكي أن الربنامج مل يتم تسليمه وفقًا للجدول الزمين فحسب  ،بل حققت كل من
الطائرة  F3-IHI-30وحمطة الطاقة Ishikawajima-Harimaأهداف التكلفة اخلاصة بكل
منهما .
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وقامت  Flight Internationalمبقارنة  T-4مع  ، American Fairchild T-46وهو مدرب
نفاث مت إلغاؤه تكلف مخسة أضعاف تكلفة عرض  Kawaskiدون الوصول إىل اإلنتاج .
مت تصنيع  T-4من قبل كونسورتيو م يتكون من  Mitsubishiو Fuji

و Kawasaki

 ،وقد وفر األخور قيادة املشروع  .ومت إنشاء خط جتميع نهائي هلذا النوع يف مصنع كاواساكي يف
(جيفو) .
كان حجم هذا اخلط إلنتاج طائرتني ونصف كحد أقصى شهريًا  ،يف األصل  ،مت التخطيط لتشغيل
اإلنتاج ملدة مثاني سنوات .

تصميم
كاواساكي  T-4هي طائرة تدريب نفاثة نفاثة يابانية دون سرعة الصوت  .إنها طائرة ذات حمركني ،
يتم تشغيلها بواسطة زوج من وحدات املروحة التوربينية Ishikawajima-Harima -built F3-
 . IHI-30مت تطوير هذه احملركات  ،اليت كانت قادرة على توليد ما يصل إىل  1891رطالً من الدفع
 ،حمليًا باالشرتاك مع . T-4
الحظت فاليت إنرتناشيونال أن أداء  T-4كان مشابهًا للعديد من املدربني النفاثني املصدرين على نطاق
واسع  ،مثل الفرنسية األملانية داسو  /دورنور ألفا جيت والربيطانية .BAE Systems Hawk
على وجه التحديد  ،متتلك  T-4محولة جناح أقل ونسبة دفع إىل وزن أكرب بنسبة  91يف املائة من أي
من هاتني الطائرتني  ،مما يسمح بسهولة بالتسلق األولي إىل معدل االرتفاع مبقدار  41111قد م يف
الدقيقة .بينما مل يتم تطوير أي منوذج موجه للقتال للطائرة حتى اآلن  ،يتميز الطراز القياسي T-4
بثالث نقاط صلبة  ،مما يتيح تركيب العديد من صواريخ جو  -جو  ،والقنابل  ،وحجرة البندقية .
يتميز  T-4بهيكل طائرة قوي ومقاو م للضرر ويتكون بشكل كبور من سبائك األلومنيو م التقليدية ،
على الرغم من وجود بعض املواد املركبة أيضًا يف بعض املناطق .هيكلها ديه قوة كافية لتمكني عالية
ز املناورات ،وجيري تقييما ألداء الغطس حلظية من  g5611عندما طار يف تكوين نظيفة .
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ومفروشة مع أسرع من الصوت قسم مسيكة  Aerofoilبطارية  ،والذي مت تطويره من قبل معهد
كاواساكي والبحوث التقنية يف اليابان والتنمية ( )TRDIلتوفور املتميز عالية زاوية من اهلجو م املناولة
واخلصائص تدور مواتية.
ميزة ديناميكية هوائية غور عادية موجودة يف  T-4هي املدجمةامتدادات اجلذر املتقدمة ( )LERXأما م
أجنحتها على طول جسم الطائرة األمامي  ،تولد رفعًا إضافيًا للدوامة وتعزز ميول مغادرة الطائرة العالية
 ،مثل قمع هبوط اجلناح واالرتفاع أثناء األكشاك الديناميكية اهلوائية  .جتنب استخدا م  LERXأي
حاجة ملولدات دوامة .
إن إلكرتونيات الطوران يف  T-4رقمية بطبيعتها ؛ مت اختيار هذا النهج من أجل تقليل حجم ووزن
إلكرتونيات الطوران مع زيادة موثوقيتها أيضًا .عادة  ،مت إنتاج هذه األنظمة واملكونات حمليًا .
وإن كان ذلك مع دمج بعض التقنيات األساسية من العديد من الصناعات األمريكية ؛ تشمل األمثلة
على ذلك نظا م التوجيه بالقصور الذاتي  ،والذي يستخد م جوروسكوبات الليزر املصنعة من شركة
 ، Honeywellبينما يستخد م كمبيوتر بيانات اهلواء حموالت الطاقة اليت توفرها Sperry .
غالبية األنظمة املوجودة على منت الطائرة ذات طبيعة تقليدية .
ومع ذلك  ،وفقًا لـ  ، Flight Internationalيعد استخدا م نظا م توليد األكسجني املرخص على منت
الطائرة ( )OBOGSخيارًا غور عادي لطائرة تدريب وقد تطلب جهدًا كبورًا لتكييفه لالستخدا م على
منت  T-4. Aالربيطاني  sourced -النظا م يشعر اصطناعية تستخد م أيضا من قبل نوع ،واملكونات
اليت يتم تصنيعها حمليا .
املتغورات
 : XT-4النموذج األولي . 1
. T-4 : 208
احلوادث
يف  49مارس  ، 4224مت شطب طائرة  8.81 -4.يف حادث .
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يف  4يوليو  ، 4224حتطمت طائرة  8.81 -1.قبالة سواحل هوكايدو  ،مما أدى إىل وفاة واحدة .
يف  1يوليو  ، 9111مت تدمور طائرتني من فريق العرض  Blue Impulse (46-5727و -1.
 .)8591قتل ثالثة من أفراد الطاقم .مت إيقاف تدريب األيروباتيك حتى مارس  9114نتيجة للحادث .
يف  92يناير  ، 9141اصطدمت الطائرات  8514 -1.و  8518 -1.من فريق Blue
 Impulseيف اجلو أثناء رحلة تدريبية بالقرب من ماتسوشيما .متكنت كلتا الطائرتني من العودة
بأمان إىل القاعدة .

املواصفات ()T-4
اخلصائص العامة
الطاقم 9 :
الطول   41611 :م ( 19قد م  5بوصات)
باع اجلناح   2621 :م ( 19قد م  5بوصات)
االرتفاع   16.1 :م ( 48قدمًا  4بوصة)
مساحة اجلناح   94611 :م  99.61( 9قد م مربع)
نسبة العرض إىل االرتفاع 4 :165 :
الوزن فارغ  1511 :كجم ( 5485رطالً)
أقصى وزن لإلقالع  5811 :كجم ( 4.818رطالً)
سعة الوقود  9،914 :لرتًا ( 121جالونًا إمرباطوريًا ؛  829جالونًا أمريكيًا) من الوقود الداخلي .
احملرك  16.32 ،Ishikawajima-Harima F3 -IHI-30 turbofans × 9 :كيلو نيوتن
( 1.51رطلًا) دفع لكل منهما .
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أداء
السرعة القصوى  4115 :كم  /ساعة ( .18ميالً يف الساعة  8.1 ،عقدة) عند مستوى سطح
البحر .
سرعة املماطلة  4.5 :كم  /ساعة ( 411ميل يف الساعة  21 ،عقدة) .
املدى  4،..5 :كم ( 4،11.ميل  214 ،مني) مع اثنني  181لرت ( 22جالون إمب  491 ،جالون
أمريكي) .
سقف اخلدمة   48911 :م ( 81111قد م)
معدل الصعود   84 :م  /ث ( 41111قد م  /دقيقة)
التسلح
نقاط صلبة  1( 8 :جناح سفلي وواحد حتت جسم الطائرة) لدبابات اإلسقاط وقنابل التدريب ومعدات
القطر
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طائرات النقل والشحن الكبورة
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كاواساكي سي5 -

كاواساكي سي 4 -فوق اروما ()9144

كاواساكي سي 4 -طائرة نقل عسكرية ثنائية احملرك قصورة املدى ،تستخد م بواسطة القوة اجلوية
اليابانية .بدأ تطويرها عا م  42..عندما قررت القوة اجلوية اليابانية استبدال طائراتها القدمية من
طراز (سي .1 -كوماندو) .اليت تعود إىل حقبة احلرب العاملية الثانية .بدأ اإلنتاج عا م  4254وبقيت
الطائرة يف اخلدمة حتى اآلن .

التاريخ العملي
كاواساكي سي 4 -مُستخدمة منذ  4251لكنها ستسبدل بطائرة كاواساكي سي 9 -اليت
ستكو م أطول مدى تسلمت القوة اجلوية اليابانية أول الطائرات العشرين من طراز كاواساكي سي-
 9عا م . 4251

- 514 -

األنواع
 : 4 -Enمنوذج جترييب .
 : Y4 -n/4 -nنسخة طائرة نقل عسكري متوسطة املدى .
اخر مخس طائرات من نوع سي 4 -اس جُهزت خبزان إضايف يتسع ل  511،1لرت من الوقود .
 : Fsr4 -nمنصة اختبار طوران تستخد م الختبار معدات متنوعة.
 : OsSE rsarpطائرة أحباث  OsSE rsarpطُورت بواسطة (املخترب الوطين الياباني الحباث
الطوران) وبين منوذج واحد وأستخد م يف البحوث اجلوية .

املواصفات
الصفات العامة
الطاقم = ( 8طيار ،مساعد طيار ،مالح،مهندس طوران ،مسؤول التحميل)
احلمولة =  .1جندي أو  18مظلي أو  1.مريض مع معدات طبية أو  2،44طن محولة.
الطول =   92م
باع اجلناح =   .1،11م
االرتفاع =   22،2م
مساحة اجلناح =  8،491مرت مربع
الوزن (فارغة) =  191،91كغم
وزن اإلقالع األقصى =  511،15كغم
قوة احملرك = 9حمرك تربو فان  8،.1كيلو/نيوتن لكل حمرك
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اإلداء
السرعة القصوى =  51.كلم/ساعة
السرعة باحلمولة =  .85كلم/ساعة
املدى =  4111كلم مع احلمولة القصوى
مدى الطائرة وهي فارغة =  1111كلم
سقف اخلدمة =   .11،44م
معدل التسلق =  5،45مرت /ثانية

طائرة مماثلة
أنتونوف أن59 -
أنتونوف أن415 -
لوكهيد مارتن سي 411 -جيه سوبر هركيوليز
امرباير كيه سي121 -
إليوشن إل941 -
كاواساكي سي9 -
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قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية كاواساكي 4 -n

منظر ملقصورة احلمولة
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مظليون

معلومات اساسية عن (كاواساكي سي)5 -
النوع  :نقل عسكري
بلد األصل  :اليابان
التسمية العسكرية ( 4 -n :قوات الدفاع الذاتي اليابانية)
الصانع  :كاواساكي للصناعات الثقيلة
املصمم  :كاواساكي للصناعات الثقيلة
الكمية املصنوعة 14 :
سعر الوحدة  5،1 :مليار ين ياباني
دخول اخلدمة  :كانون األول ديسمرب 4251
أول طوران  49 :تشرين الثاني نوفمرب 4251
الوضع احلالي

 :يف اإلنتاج
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املستخد م األساسي  :القوة اجلوية اليابانية
مستخدمون آخرون  :قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية
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كاواساكي سي2 -

النموذج األولي كاواساكي سي 9 -على ميدان جيفو اجلوي

كاواساكي سي 9 -طائرة نقل عسكري متوسطة احلجم ذات حمرك عنفي مروحي بعيدة املدى،
عالية السرعة .طورتها كاواساكي للصناعات الثقيلة لصاحل قوات الدفاع الذاتي اليابانية .

التطوير
استنتجت وزارة الدفاع اليابانية أنه التوجد طائرة أجنبية تليب متطلبات جيش الدفاع الذاتي الياباني بعد
دراسة طائرات مثل سي  411بوينغ سي 45 -غلوب ماسرت  1إيرباص إيه 111إ م لذلك قررت الوزارة
تطوير طائرتها اخلاصة .قررت وزارة الدفاع اليابانية طلب  11طائرة نقل جديدة لتستبدل الطائرات
القدمية مثل كاواساكي سي 4 -و سي  411عا م . 9114
أختورت شركة كاوساكي لتطوير الطائرة بالتوازي مع الطائرة (كاواساكي بي -اكس) لتقليل
التكاليف واملشاركة يف معظم قطع هيكل الطائرة ومكونات النظا م مستخدمني نفس بنية اجلناح
(،على الرغم من أن االجنحة منصوبة بزوايا امتداد خمتلفة )  ،مع اختالف أجهزة املالحة يف الطائرتني .
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بلغت جمموع كلفة التطويرات تقريباً  962مليار دوالر تقريباً وذلك عا م  9115وهي كلفة منخفظة إذ
ما قورنت مع املشارع املتشابهة  .حيث إن كلفة تطوير طائرة (بي 5 -بوسيدون) كلفت  52،1مليار
دوالر .
وقررت شركة كاواساكي بيع منوذج جتاري من هذه الطائرة قادر على الطوران يف خطوط جوية
جتارية منتظمة .خالل مرحلة التطوير كانت هناك بعض املشاكل مع بعض الرباشم األمريكية الصنع
مما اخر إكمال النموذج األولي يف  1متوز/يوليو . 9115
وحققت الطائرة طورانها األول يف ميدان جيفو اجلوي /9.كانون الثاني يناير. 9141/
وجرت أول رحلة من غور مشاكل ومت تسليم الطائرة إىل وزارة الدفاع اليابانية يف  11أذار مارس
. 9141
عا م  9141مت تأجيل تسليم طائرات جديدة إىل وزارة الدفاع اليابانية بسبب فشل الباب اخللفي للطائرة
(باب احلمولة) خالل اختبار الضغط وهذا التأخور سيكلف الشركة  11مليون دوالر .

املواصفات
الصفات العامة
الطاقم =  : 1طيار  ،ومساعد  ،ومسؤول التحميل
احلمولة =  15طن
الطول =   2،11م
امتداد اجلناح =   1،11م
االرتفاع =   9،41م
وزن الطائرة فارغة =  511،.1كغم
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وزن اإلقالع األقصى =  111،414كغم
قوة احملرك =  9حمرك  9..كغم/نيوتن

األداء
سرعة الطوران =  5،1ماك ( 521كلم/ساعة)
املدى =  .811كلم (حبمولة كاملة)
املدى األقصى =  111،41كلم
سقف التحليق =   911،49م

معلومات اساسية عن (كاواساكي سي )0 -
النوع  :طائرة نقل عسكرية
بلد األصل  :اليابان
التسمية العسكرية ( 9 -n :قوات الدفاع الذاتي اليابانية)
الصانع  :كاواساكي للصناعات الثقيلة
املصمم  :كاواساكي للصناعات الثقيلة
الكمية املصنوعة  :منودجني (من املخطط إنتاج  11طائرة)
تكلفة املشروع  2،9 :مليار دوالر
سعر الوحدة  41. :مليون دوالر
طورت من  :كاواساكي سي4 -
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سورة طائرة
أول طوران  99. :كانون الثاني/يناير 9141
الوضع احلالي  :يف التطوير
املستخد م األساسي  :القوة اجلوية اليابانية
مستخدمون آخرون  :قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية

- 523 -

الدبابات واملدرعات العسكرية
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املدرعة تايب 66

املدرعة تايب 2.
تايب  : 2.هي مركبة مصفحة دخلت اخلدمة يف اليابان يف عا م  .422.أمرت اليابان بتزويد جيشها
ب  811من هذه املدرعة  .ومل يتم عرضها للتصدير بسبب القوانني يف اليابان .اعتبارا من عا م 9149
تعمل يف اليابان أكثر من  111من هذه املدرعة .
تعترب املدرعة متوسطة التدريع .ولديها طاقم فهو مكون من اثنني وميكن أن حتمل مثانية جنود
جمهزين جتهيزا كامال .وتستخد م تايب  2.يف املقا م األول من قبل وحدات املشاة .مت جتهيز ناقلة اجلند
هذهبدروع للحماية النووية والبيولوجية والكيميائية .ومت جتهيزها أيضا مع جهاز انذار ليزري .
حمركها كوماتسو ديزل بقدرة  1.1حصانا .يقع احملرك يف اجلزء األمامي من بدن املدرعة إىل
اجلانب األيسر منها .
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معلومات اساسية عن (املدرعة تايب )42
فرتة االستخدا م  :بداية 4228
املصنع  :كوماتسو
الكمية املصنوعة 11. :
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املركبة املدرعة "كوماتسو"

كوماتسو الف  :هي مركبة عسكرية يابانية أنتجت ألول مرة يف عا م  9119من شركة كوماتسو
احملدودة .تستخد م حاليا بشكل حصري من قبل قوة الدفاع الذاتي اليابانية  ،وقد أستخدمت يف حرب
العراق .
بنيت من قبل كوماتسو احملدودة .قسم أنظمة الدفاع يف كوماتسو  ،إيشيكاوا ،اليابان .دفع السيارة
رباعي بواسطة حمرك ديزل ،ذو قدرة  4.1حصان .ميكن ان تنقل بواسطة بعض املروحيات
العسكرية .

معلومات اساسية عن (املركبة املدرعة "كوماتسو")
فرتة االستخدا م  :بداية 9119
احلروب  :حرب العراق
املصنع  :كوماتسو
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النظام المضاد للطائرات تايب 17

النظا م املضاد للطائرات تايب  55يف اثناء عرض عسكري

النظا م املضاد للطائرات تايب  )kikan-hou55( 55هو سالح دفاع جوي ياباني  ،يشبه نظوره األملاني
مدفع (فالكبانزر جيباد) املضاد للطائرات ذاتي الدفع  ،ويستخد م النظا م هيكل دبابة تايب  51املعدّل
.
يتم تركيب تايب  55مع نظا م حديث ملكافحة احلرائق  ،ولدى املركبة احلاملة للمدفع طاقم مكون
من ثالثة اشخاص ،بينهم القائد ومدفعي وسائق  ،كما مت جتهيزها باجهزة مراقبة و تتبع وأجهزة رادار
.
التاريخ
مت تصميم تايب  55من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة يف منتصف الثمانينات  ،ودخلت
اخلدمة عا م .4255
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احلالة
يف عا م  ،9141أفيد أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية لديها  89من هذه املركبات يف اخلدمة .

معلومات اساسية عن (النظا م املضاد للطائرات تايب )29
املصمم :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
املصنع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
الكمية املصنوعة 89 :
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الدبابة تايب ( 63ريو  -مارو)

دبابة تايب  21يف كانتو  ،اليابان

معلومات اساسية عن الدبابة تايب ( 42ريو  -مارو)
املستخدمون  :اليابان
النوع  :دبابة قتال رئيسية
بلد األصل  :اليابان
املصمم  :ميتسوبيشي للصناعات
املصنع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
الكمية املصنوعة )9144( 114 :
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الوزن  81 :طن
العرض  1611 :مرت
االرتفاع  9611 :مرت
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الدبابة "تايب "53

دبابة القتال تايب  : 41هي دبابة قتال رئيسية يابانية متقدمة من اجليل الرابع .دخلت الدبابة اخلدمة
سنة  ،9149و تتميز بقدرتها على احلركة نظرا خلفة وزنها وقوة حمركها وناقل احلركة اآللي
ونظا م التعليق اهليدروليكي احلديث .
الدبابة مسلحة مبدفع املس عيار  491ملم  .أيضا هي مزودة بنظا م حتكم بالنوران متقد م جدا .هذه
الدبابة غور معدة للتصدير الن القانون الياباني مينع تصدير االسلحة وهذا ما فرض عليها منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية .من املخطط أن حيل حمل مبرور الوقت تايب  51القديم ويكمل أسطول الدبابات
تايب . 21

- 532 -

التصميم
تتميز دبابه القتال الرئيسيه تايب  41بالتصميم الكالسيكي لدبابات القتال الرئيسيه بوجودالسائق يف
األما م ووحدة القتال يف الوسط وحزمة الطاقة يف اخللف .
الطاقم مكون من  1أفراد :جيلس السائق يف اجلزء الوسط األمامي واملدفعي على اجلانب األيسر من
الربج والقائد على اجلانب األمين من الربج .

الدرع
استخدا م صفائح تدريع من السوراميك املركب حسن التدريع اجلانيب هلذه الدبابة باملقارنة بالدبابة تايب
. 21
والتدريع هو من نوع فوالذ نانو  -كريستال " وهو اقوى صالبه بثالث مرات من الفوالذ العادي ".
مت حتويل املنظار البانورامي للقائد إىل اليمني ووضعه يف مكان اعلى من مكانه يف الدبابة تايب 21
وبالتالي اعطاء القائد زاويه اوسع لالستطالع والنظر .
تدريع الدبابة كما ذكرنا هو من نوع معياري يسمح بنصب انواع خمتلفة من طبقات التدريع وفقا للمهمة
املوكوله للدبابة .
وزن الدبابة بدون تدريع هو  11طن لكن يبلغ وزنها عندما تكون جمهزه بالكامل تدريعا وتسليحا إىل
 15طن .
النموذج الذي عراض يف فرباير  9115كان يزن  11طنا .
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التسليح
تستعمل الدبابة تايب  41مدفعا رئيسيا املس السبطانة عيار  491ملم ذو ملقم الي مت تطويره حمليا من
قبل صناعه الفوالذ اليابانية واليت صنعت مدفع راينميتال  491مم األملاني اخلاص بدبابة ليوبارد برخصة
لصاحل الدبابة تايب . 21
مدفع الدبابة تايب  41قادر على اطالق القذائف اخلارقة للدروع املستقرة بزعانف نابذة القبقاب تايب
 41اجلديده" واملخصصة اصال ملدفع هذه الدبابة " كما انه قادر على اطالق القذائف اخلارقة للدروع
املستقرة بزعانف نابذة القبقاب جي ا م  11اخلاصة مبدافع  491ملم اخلاصة بالناتو .
التسليح الثانوي يتكون من رشاش حموري عيار  56.9ملم من طراز تايب  .1على اجلانب االيسر من
املدفع الرئيسي مع رشاش عيار  4965ملم طراز ا م  9اج بي على سطح الدبابة ميكن التحكم به من
داخل الربج .
توجد على كل جانب من الربج جمموعة من اربع قواذف لقنابل الدخان تعمل بالكهرباء لتوفور ستائر
احلماية الدخانية للدبابة من التهديدات املعادية .

اإللكرتونيات
حتمل الدبابة تايب  41نظا م  C4Iمتطور قادر على ربط ودمج الدبابة مع شبكة قوة الدفاع الذاتي
اليابانية وعلى هذا االساس ترتبط هذه الدبابة بواسطة هذا النظا م مع باقي الدبابات ومع قوات املشاة
عن طريق نظا م . ReCS
يتيح نظا م التحكم يف النار املتقد م للدبابة إمكانية اإلشتباك مع األهداف الثابتة واملتحركة .
تشمل امليزات األخرى لدبابة تايب  41نظا م إدارة ساحة املعركة الرقمية ونظا م املالحة للتنسيق السريع
وزيادة الوعي الظريف .
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معلومات اساسية عن الدبابة "تايب "52
النوع  :دبابة قتال رئيسية
الدول املالكة  :اليابان  :متتلك  5.دبابة وختطط القتناء  49دبابة اضافية
بلد األصل  :اليابان
تاريخ االستخدا م  :فرتة االستخدا م  - 9149حتى االن
املصمم  :متسوبيشي للصناعات الثقيلة
املصنع  :متسوبيشي للصناعات الثقيلة
صنع  :عا م  - 9141إىل اآلن
سعر الوحدة  561 :مليون دوالر ()9141
الكمية املصنوعة 51 :

املواصفات
الوزن  11 :طن
الطول  2615 :مرت
العرض  1691 :مرت
االرتفاع  961 :مرت
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الطاقم  ( : 1قائد  ،رامي  ،سائق )
املدى الفعال  151 :كلم
الدرع  :درع من خليط املعادن  ،و درع مركب من السراميك  ،درع فراغي خفيف الوزن
السالح األساسي  :مدفع  491ملم أملس مبلقم آلي
السالح الثانوي  M2HP :رشاش 4965ملم  Type 74رشاش  56.9حموري
احملرك  :حمرك متسوبيشي ديزل بقوة  911،4حصان
العمق  9611 :مرت
السرعة  51 :كلم/ساعة ( إىل األما م )  51كلم/ساعة ( إىل اخللف )

أول مرة..اليابان تنشر فيديو يظهر الدبابة “تايب  ”72من الداخل
ألول مرة..عرضت اليابان فيديو يظهر دبابة القتال الرئيسية اليابانية “تايب  ”41من الداخل والدبابة مت
تطويرها يف . Mitsubishi Heavy Industries
يوضح الفيديو أن الدبابة جمهزة بنظا م  C4Iاإللكرتوني الذي جيمع بني التحكم والتوجيه واالتصاالت
واالستطالع .
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن  C4Iأطقم املركبات املدرعة من تبادل املعلومات .يف الفيديو ،ميكن
مشاهدة كيفية عمل الناقالت ،وما هي أجهزة الكمبيوتر املزودة

- 536 -

بها قمرة القيادة .

نظا م التحكم
وقالت وزارة الدفاع اليابانية أن نظا م التحكم يف إطالق النار يف الدبابة تايب  41قادر على إصابة
األجسا م املتحركة الصغورة .
يتم دمج هذه امليزة مع الدروع املركبة احلديثة .كل ذلك مينح الدبابة ميزة يف املعركة على حد سواء
مع اجليوش املسلحة بدبابات القتال الرئيسية ،ومع الوحدات احلربية ،حيث يتم استخدا م قاذفات
القنابل اليدوية كأسلحة مضادة

للدبابات .

تايب 52
هي دبابة قتال رئيسية يابانية متقدمة من اجليل الرابع .دخلت الدبابة اخلدمة سنة  ،9149و تتميز
بقدرتها على احلركة نظرا خلفة وزنها وقوة حمركها وناقل احلركة اآللي ونظا م التعليق
اهليدروليكي احلديث .
الدبابة مسلحة مبدفع املس عيار  491ملم  .أيضا هي مزودة بنظا م حتكم بالنوران متقد م جدا .هذه
الدبابة غور معدة للتصدير الن القانون الياباني مينع تصدير االسلحة وهذا ما فرض عليها منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية .
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وهي اجليل التالي من دبابات املعركة الرئيسية اليابانية .من املخطط أن حيل حمل مبرور الوقت تايب
 51القديم ويكمل أسطول الدبابات تايب . 21
وزنها القتالي  11طن .الطاقم – ثالثة جنود .السرعة على الطريق السريع هي  51كيلومرتا يف الساعة
يتم اختبار مدفع مضاد للطائرات يتم التحكم فيه عن بعد مع عيار  4965ملم  ،والذي حيتوي على
قنوات رؤية رقمية خاصة

به .

التصميم
تتميز دبابه القتال الرئيسيه تايب  01بالتصميم الكالسيكي لدبابات القتال الرئيسيه بوجودالسائق يف
األما م ووحدة القتال يف الوسط وحزمة الطاقة يف اخللف .

الدبابة “تايب ”52

الطاقم مكون من  1أفراد :جيلس السائق يف اجلزء الوسط األمامي واملدفعي على اجلانب األيسر من
الربج والقائد على اجلانب األمين من الربج .
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الدرع
استخدا م صفائح تدريع من السوراميك املركب حسن التدريع اجلانيب هلذه الدبابة باملقارنة بالدبابة تايب
. 21
والتدريع هو من نوع فوالذ نانو  -كريستال "وهو اقوى صالبه بثالث مرات من الفوالذ العادي “ .
مت حتويل املنظار البانورامي للقائد إىل اليمني ووضعه يف مكان اعلى من مكانه يف الدبابة تايب 21
وبالتالي اعطاء القائد زاويه اوسع لالستطالع والنظر .
تدريع الدبابة كما ذكرنا هو من نوع معياري يسمح بنصب انواع خمتلفه من طبقات التدريع وفقا
للمهمه املوكوله للدبابة .
وزن الدبابة بدون تدريع هو  11طن لكن يبلغ وزنها عندما تكون جمهزه بالكامل تدريعا وتسليحا إىل
 15طن .
النموذج الذي عراض يف فرباير  9115كان يزن 11

طنا .

التسليح
تستعمل الدبابة تايب  41مدفعا رئيسيا املس السبطانه عيار  491ملم ذو ملقم الي مت تطويره حمليا من
قبل صناعه الفوالذ اليابانيه واليت صنعت مدفع راينميتال  491مم األملاني اخلاص بدبابه ليوبارد
برخصه لصاحل الدبابة تايب . 21
مدفع الدبابة تايب  41قادر على اطالق القذائف اخلارقة للدروع املستقرة بزعانف نابذة القبقاب تايب
 41اجلديده” واملخصصه اصال ملدفع هذه الدبابة ” كما انه قادر على اطالق القذائف اخلارقة للدروع
املستقرة بزعانف نابذة القبقاب جي ا م  11اخلاصة مبدافع  491ملم اخلاصة بالناتو .
التسليح الثانوي يتكون من رشاش حموري عيار  56.9ملم من طراز تايب  .1على اجلانب االيسر من
املدفع الرئيسي مع رشاش عيار  4965ملم طراز ا م  9اج بي على سطح الدبابة ميكن التحكم به من
داخل الربج .
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ألول مرة..اليابان تنشر صور تظهر الدبابة “تايب ”52

توجد على كل جانب من الربج جمموعه من اربع قواذف لقنابل الدخان تعمل بالكهرباء لتوفور ستائر
احلماية الدخانيه للدبابه من التهديدات

املعادية .

اإللكرتونيات
حتمل الدبابة تايب  01نظا م  C4Iمتطور قادر على ربط ودمج الدبابة مع شبكة قوه الدفاع الذاتي
اليابانية وعلى هذا االساس ترتبط هذه الدبابة بواسطه هذا النظا م مع باقي الدبابات ومع قوات املشاة
عن طريق نظا م .ReCS
يتيح نظا م التحكم يف النار املتقد م للدبابة إمكانية اإلشتباك مع األهداف الثابتة واملتحركة ..تشمل
امليزات األخرى لدبابة تايب  01نظا م إدارة ساحة املعركة الرقمية ونظا م املالحة للتنسيق السريع وزيادة
الوعي الظريف .



 حنان  ،ألول مرة66اليابان تنشر فيديو يظهر الدبابة “تايب  ”01من الداخل  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  02 ،يوليو ( ، 2121تاريخ
الدخول  2 :كانون ثاني https://bit.ly/3pFUl2h : )2120
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الدبابة "تايب "44

الدبابة "تايب  "51معروضة يف مدرسة (اوردانس) يف كانتو  ،اليابان

الدبابة "تايب  :"51هي دبابة قتال رئيسية تابعة لقوة الدفاع الذاتي اليابانية الربية .مت بناؤه بواسطة
ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة كبديل لتايب  .4السابق .
كان يعتمد على أفضل ميزات عدد من التصاميم املعاصرة مثل إ م .1 -باتون األمريكية أو ليوبارد 4
األملانية .مل يدخل التصميم حيز االستخدا م على نطاق واسع حتى عا م  ،4251عندها قدمت قوى غربية
أخرى تصميمات أكثر قدرة وفاعلية .تبعه الدبابة األثقل تايب . 21
حيتوي تايب  51على طاقم مكون من ثالثة أفراد ويشبه إىل حد كبور الطراز  AMX-30الفرنسي
.
يتألف التسلح الرئيسي من مدفع دبابة مبدفع  418مم يطلق النار على املدى القياسي للذخورة مبا يف
ذلك (  APDS-Tختريب درع خارقة للدروع) و  HESH-Tرأس القرع شديد االنفجار .
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يتم تثبيت مدفع رشاش عيار  56.9ملم من تايب  51حموريًا مع التسلح الرئيسي  ،ويتم تركيب مدفع
رشاش  Browning M2 HBعيار  4965مم ( )1681يف مركز الربج إىل األما م يف مواقع القائد
والشاحن .



التاريخ
بدأت قوة الدفاع الذاتي اليابانية الربية دراسات حول تصميمات دبابات جديدة مع شركة متسوبيشي يف
عا م  ،42.9بعد أن ثبت أن تايب .4قد تفوق على الدبابات السوفيتية اجلديدة مثل تي. .9 -
مت دمج ميزات من العديد من التصميمات ،منها نظا م التعليق للمشروع املشرتك أ م بي تي51 -
األمريكي -األملاني ،وجسم دبابة ليوبارد  ،4ونفس مدفعها  418ملم مماثل .قبل قرار 42.8
بتصميم دبابة جديد متامًا .
كانت بعض التقنيات اليت سيتم استخدامها الحقًا يف دبابة أس تي بي( 4 -النموذج األولي) قيد
التطوير بالفعل بشكل مستقل يف اليابان .مت االنتهاء من التصميم يف عا م  42.1ومت بناء هياكل
أختبار خمتلفة بني عامي  42.1و .42.5

املتغورات
تايب  51أول تعديل (نوع اإلنتاج األولي للدبابات من النوع )51
تايب ( mod B 51نوع  51دبابة نوع )B
تايب ( mod C 51النوع  51دبابة من النوع )C
 حنان  ،الجيش الياباني يتسلح بالدبابة الرئيسية 66MBTsتعرف على قدراتها  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  01 ،أكتوبر ( ، 2101تاريخ
الدخول  2 :كانون ثاني https://bit.ly/3o1RobY : )2120
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تايب ( mod D 51النوع  51دبابة النوع )D
تايب ( mod e 51النوع  51دبابة النوع )E
تايب ( mod F 51النوع  51دبابة من النوع )F
تايب ( mod G / Kai 51النوع  51دبابة النوع  / Gمعدل)
تايب  55ذاتية الدفع املضادة للطائرات للبندقية (طراز  55ذاتية الدفع مضادة للطائرات)
تايب  55مركبة استعادة مدرعة (نوع  55مركبة إصالح دبابات)
تايب  24جسر مدرعة حممولة على مركبة (نوع  24جسر دبابة)

تايب  51دبابة يف يوكوسوكا 9145
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معلومات اساسية عن الدبابة "تايب "99
النوع  :دبابة قتالية
بلد األصل  :اليابان
فرتة االستخدا م :بداية 4258
املصمم  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
املصنع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
اليابان  -أنتجت  521بني سبتمرب  4258و  ،4252مع  998مت تسليمها حبلول يناير 599 .4251
يف اخلدمة يف عا م  ،4221و  551يف اخلدمة يف عامي  4228و  ،9111و  511يف اخلدمة يف عا م
. 911.
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الدبابة "تايب "65

الدبابة "تايب  : )Type 60( ".4هي دبابة القتال الرئيسية املشابهة لدبابة إ م  11باتون األمريكية،
صنعتها شركة ميتسوبيشي ،وأدخلتها اجليش الياباني عا م  42.4م وانتهت اخلدمة عا م . 9111

معلومات اساسية عن الدبابة "تايب "25
املستخدمون  :اليابان )9111 - 42.4( 8.1 :
النوع  :دبابة قتالية
بلد األصل  :اليابان
فرتة االستخدا م 9111 -42.4 :
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املصمم  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
صمم  :عا م 4288
املصنع  :ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
صنع 42.4 :
الكمية املصنوعة 8.1 :
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الدبابة ""MBT
اجليش الياباني يتسلح بالدبابة الرئيسية MBTs..تعرف على قدراتها

وفقًا ألحدث خطة ميزانية الدفاع لليابان  ،يرغب اجليش الياباني يف احلصول على  49دبابة قتال
رئيسية أخرى من تايب .41
حاليًا  ،تستخد م قوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية ثالثة أنواع من الدبابات القتالية الرئيسية مبا يف ذلك
 Type 10 5.و  Type 74 911و Type 90.114
تعترب الدبابة ) (MBTدبابة قتال رئيسية من اجليل الرابع يتم تصنيعها حمليًا من قبل شركة
ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية .
مت إطالق تطوير تايب  41يف عا م  9119ومت االنتهاء من النموذج األول يف عا م  .911.مت إطالق اإلنتاج
يف عا م  9141ودخل اخلدمة يف اجليش الياباني يف عا م . 9141
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تصميم دبابة )(MBT
يستخد م تايب  MBT 41التصميم الكالسيكي لـ  MBTمع وجود السائق يف األما م  ،وبرج يف
الوسط وحزمة الطاقة يف اخللف .حيتوي تايب  MBT 41على طاقم مكون من  1أفراد  ،وجيلس
السائق يف الوسط األمامي  ،واملدفعي على اجلانب األيسر من الربج والقائد على اجلانب األمين من الربج
.

تسليح دبابة )(MBT
يتألف التسلح الرئيسي لـ  Type 10 MBTمن مدفع  491مم  L44أملس  ،مت ترخيصه من قبل
Japan Steel Works
مت جتهيز البندقية عيار  491مم بغطاء حراري ومستخرج دخان ونظا م مرجعي كمامة.
يتم جتهيز مدفع البندقية عيار  491مم من خالل حتميل تلقائي يقع يف صخب الربج .
ميكنها إطالق ذخورة حديثة بقطر  491مم وكذلك جولة  APFSDS-Tاجلديدة من (اجليل الثالث
( APFSDS-Tدرع الثقب الزنربكي املستقر – الراسب .

درع الدبابة)(MBT
مت جتهيز تايب  41بدرع خزيف معياري لزيادة احلماية ضد ذخورة القذائف الصاروخية )(RPG
وقذائف(  HEATشديدة االنفجار املضادة للدبابات) والصواريخ املوجهة املضادة للدبابات .
بفضل الدروع املعيارية  ،ميكن تكييف احلماية وفقًا ملتطلبات املهمة والتهديدات .يبلغ وزنه  11نغمة
يف التكوين األساسي  ،و  11نغمة يف التكوين القياسي  ،و  15نغمة يف التجهيز الكامل .
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حمرك دبابة )(MBT

يتم تشغيل تايب  MBT 41بواسطة حمركات ديزل مربدة باملياه وأربعة أشواط ومثاني أسطوانات تنتج
 4911حصان عند  9111دورة يف الدقيقة .
اليت طورتها ميتسوبيشي إىل جانب  MT1200ناقل احلركة املتغور باستمرار)(CVT
يتكون التعليق على كل جانب من مخس عجالت على الطريق  ،ضرس حمرك يف اخللف وعاطل يف
األما م .
ميكن أن تعمل بسرعة قصوى تبلغ  51كم  /ساعة وبفضل علبة تروس  ، CVTميكن أن تعمل
بسرعة للخلف متامًا  ،كما تفعل لألما م  ،مما يسمح بتغيورات سريعة يف املواضع .
يبلغ أقصى مدى هلا  811كيلومرت .



 حنان  ،الجيش الياباني يتسلح بالدبابة الرئيسية 66MBTsتعرف على قدراتها  ،موقع اخبارالدفاع والتسليح  01 ،أكتوبر ( ، 2101تاريخ
الدخول  5 :كانون ثاني https://bit.ly/3o1RobY : )2120
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املدفع "تايب "41

املدفع ذاتي الدفع "تايب "58

املدفع ذاتي الدفع "تايب  :"58هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار  488ملم  ،وهي مركبة مدفعية
مدرعة لالستخدا م احلصري لقوة الدفاع الذاتي اليابانية الربية  .يتم استخدا م مدافع اهلاوتزر ذاتية الدفع
لتوفور الدعم املتنقل بالنوران الثقيلة لوحدات اجليش يف امليدان .
مت تطوير تايب  58البلدوزر املدرع لتلبية احتياجات القوة اليابانية للدفاع الذاتي  .بدأ الربنامج يف عا م
 .42.1مت االنتهاء من منوذجني من قبل شركة كوماتسو يف عا م  .4259يف عا م  4258بعد جتارب
واسعة مت قبول هذا البلدوزر إىل اخلدمة .مثل مجيع األسلحة اليابانية مل يعرض هذا البلوزر أبدا
للتصدير .
بدأ تطوير مدافع اهلاوتزر ذاتية الدفع من تايب  58الياباني يف عا م  .42.2مت بناء النموذج األولي
األول يف عا م  .4254دخل نظا م املدفعية هذا اخلدمة مع قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية يف عا م
 .4258توقف إنتاج تايب  58يف عا م  4255بإمجالي  914مدفع هاوتزر .النوع  58مل يتم تصديرها ،
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ألن قوانني اليابان ال تسمح بتصدير املعدات العسكرية.النوع  58يتم استبداله تدرجييًا مبدافع اهلاوتزر
ذاتية الدفع من النوع . 22
نظا م املدفعية ذاتية الدفع هذا مزود مبدافع هاوتزر عيار  488مم  L30 /األصلي  ،ومزود مبحمل
آلي  ،وهو يطلق مقذوفات  HE-FRAGالقياسية واملدعومة بالصواريخ  ،وقذائف الدخان واإلضاءة.
يتوافق مدفع اهلاوتزر هذا مع مجيع ذخورة الناتو القياسية عيار  488ملم  ،أقصى مدى الطالق النار هو
 42كم بقذيفة  HE-FRAGالقياسية و  91كم بقذيفة مدعومة بالصواريخ  ،وأقصى معدل
الطالق النار هو  .جوالت يف الدقيقة .
يتكون التسلح الثانوي من مدفع رشاش عيار  4965ملم مثبت على السطح .
يوفر درع األملنيو م من تايب  58احلماية ضد شظايا قذائف املدفعية ونوران األسلحة الصغورة  ،وهو
مزود حبماية  NBCوأنظمة إمخاد احلرائق األوتوماتيكية .
يستخد م النوع  SPH 58عددًا من مكونات السيارات من دبابة القتال الرئيسية اليابانية من تايب
 .51يتم تشغيل السيارة بواسطة حمرك الديزل  ، Mitsubishi 6 ZFالذي يطور  181حصانًا .

معلومات اساسية عن املدفع "تايب "91
فرتة االستخدا م  :بداية 4258
املصنع  :ميتسوبيشي
الكمية املصنوعة 914 :
قياس  488 :ملم
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بلد املنشأ  :اليابان
دخلت اخلدمة 4258 :
طاقم  . :رجال
األبعاد والوزن
وزن  9861 :طن
الطول (البندقية إىل األما م)   5652 :م
طول البدن   .6.1 :م
عرض   1612 :م
ارتفاع   9688 :م

التسلح
البندقية الرئيسية  488 :ملم
طول برميل  11 :عيار
الرشاشات  4965 × 4 :ملم
وزن املقذوف  1168 :كجم
أقصى مدى الطالق النار  91 -42 :كم
أقصى معدل الطالق النار  . :دورة يف الدقيقة
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نطاق االرتفاع  8 :إىل  .8 +درجة
نطاق العبور  1.1 :درجة
محولة الذخورة
البندقية الرئيسية  95 :طلقة
الرشاشات  4111 :طلقة
حمرك ميتسوبيشي  ZF . :ديزل
قوة احملرك  181 :حصان
السرعة القصوى على الطريق  15 :كم  /ساعة
نطاق  111 :كم
القدرة على املناورة
االحندار ٪.1 :
اجلانب املنحدر ٪ 11 :
خطوة عمودية   165 :م
خندق   968 :م
فوردينج   461 :م
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الغواصات
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الغواصة سوريو

تعد الغواصة (سوريو) فئة أكرب من أي غواصات يابانية سابقة

سوريو  : Soryuهي فئة جديدة من الغواصات اهلجومية اليابانية اليت تعمل بالديزل  .دخلت الغواصة
األوىل يف اخلدمة مع قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يف عا م  .9112تطورت من تصميم فئة أوياشيو
 .تعين كلمة (سوريو) باباللغة اليابانية التنني األزرق .
لدى هذا النوع من الغواصات قوة دفع أكرب من أي غواصات يابانية منذ احلرب العاملية الثانية .الغواصة
لديها التصميم اهليدروديناميكي ويتم طالئها بطالء عديم الصدى .
مسي القارب األول باسم حاملة الطائرات اليابانية اإلمرباطورية (سوريو) مت تشغيله يف عا م . 2009
مجيع األنواع األخرى متت تسمية قوارب هذه الفئة أيضًا على اسم خملوقات أسطورية يابانية .حلت
قوارب فئة (سوريو) حمل الغواصات اهلجومية القدمية من فئة Harushioاليت تعمل بالديزل ،
وختطط قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لتشغيل 14من هذه الغواصات اليت تعمل بالديزل
والكهرباء على األقل الغواصات اهلجومية .
تعد الغواصات من فئة (سوريو) أكرب بكثور من  Oyashiosعالوة على ذلك  ،فإن هذه
الغواصات لديها إزاحة أكرب من أي غواصات يابانية سابقة منذ احلرب العاملية الثانية .
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ميكن متييزها عن فئة  Oyashioمن خالل الدفات ذات الشكل  X .وقد مت استخدا م تكوين
الدفة هذا ألول مرة يف فئة )( Gotlandالسويدية  .وهي مبساعدة الكمبيوتر وتوفر للغواصة قدرة
فائقة على املناورة .كما أنها تتيح العمل بالقرب من قاع البحر .
تتميز الغواصات بتصميم هيدروديناميكي ومزودة بطالء عديم الصدى  ،كما تتميز املقصورة
الداخلية أيضًا بعزل الصوت للمكونات الصاخبة.استخدمت اليابان تقنية التخفي السرية للغاية على هذه
القوارب .
مت جتهيز الغواصات من فئة (سوريو) بستة أنابيب طوربيد مقاس  533مم للطوربيدات من النوع 89
وصواريخ ( )UGM-84 Sub-Harpoonاملضادة للسفن ،وتتمتع القوارب بأمتتة عالية يف أنظمة
القتال .
يتم تشغيل هذه السفن بواسطة نظا م دفع ستورلنغ سويدي الصنع مستقل عن اهلواء .إن (سوريو) أكرب
بكثور من قوارب فئة ( ، )Oyashioمن أجل دمج نظا م الدفع هذا .مت إنتاج هذا النظا م بواسطة
شركة  Kawasaki Heavy Industriesوهو يسمح بالبقاء مغمورًا لفرتات أطول من الوقت دون
السطح لشحن البطاريات .
تزداد القدرة على التحمل املغمور من أيا م إىل أسابيع .كما أنها عززت قدرات الشبح والتشغيل للسفينة .
تتمتع فئة (سوريو) بنظا م غطس يف مجيع األحوال اجلوية ميكن أن يعمل حتى أثناء اإلعصار .

الغواصة سوريو
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تستخد م أحدث غواصات من فئة (سوريو) تقنية دفع جديدة لبطارية أيونات الليثيو م .هذه هي
الغواصات األوىل يف العامل اليت تستخد م هذه التكنولوجيا .حاليًا هي واحدة من أكثر التقنيات
العسكرية حراسة يف اليابان .
.أدى استخدا م بطاريات الليثيو م أيون بدالً من بطاريات الرصاص احلمضية إىل مضاعفة سعة التخزين
الكهربائية تقريبًا وتقليل الوقت الالز م إلعادة الشحن .كما متت زيادة كمية البطاريات احملمولة حيث
متت إزالة نظا م الدفع املستقل للهواء  ،واستبداله بأخرى إضافية  ،بطاريات (الليثيو م أيون) .
أدى هذا إىل حتسني القدرة على التحمل حتت املاء بشكل كبور مقارنة بالقوارب السابقة من فئة
(سوريو)  ،باإلضافة إىل الغواصات األخرى األكثر تقدمًا اليت تعمل بالديزل والكهرباء .

معلومات اساسية عن الغواصة (سوريو)
بلد املنشأ  :اليابان
دخلت اخلدمة 9112 :
التسلح
الصواريخ  :أطلقت ( )UGM-84 Sub-Harpoonشكل أنابيب طوربيد
طوربيدات  :أنابيب طوربيد  811 × .مم للطوربيدات والصواريخ من نوع 52
طاقم  .8 :رجالً
عمق الغوص (تشغيلي)   981 :م
عمق الغوص (احلد األقصى)   811 :م
األبعاد واإلزاحة
الطول   51 :م
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احلز م   264 :م
غاطس السفينة   568 :م
سطحية النزوح  9211 :طن
اإلزاحة املغمورة  1911 :طن
الدفع والسرعة
سرعة السطح  41 :عقدة
سرعة الغمر  91 :عقدة
حمركات الديزل  5111/1211 × 4 :حصان
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الغواصة أوياشيو
فئة أوياشيو عبارة عن سلسلة من الغواصات اليابانية اهلجومية العاملة بالديزل والكهرباء اليت تديرها
قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية  .دخلت الغواصات اخلدمة يف أواخر التسعينيات .
يوجد ما جمموعه  44غواصة يف هذه الفئة  -مت تشغيل آخر غواصة يف عا م . 9115
يف  4فرباير  ، 9145كشف مكتب األركان البحرية بوزارة الدفاع أن سبعة من الغواصات من طراز
أوياشيو اليت يبلغ طوهلا  59مرتًا واليت يبلغ إزاحتها السطحية  9511طن  -قد أكملت بالفعل أعمال
متديد البقاء يف اخلدمة حتى اآلن .
تلقت الغواصات السبعة عمليات جتديد مكثفة خالل دورتي الصيانة الثانية والثالثة ،واليت مت
التخطيط هلا لرفع السفن إىل "نفس املستوى تقريبًا من طراز أحدث طراز من غواصة سوريو .
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السفن البحرية واألنظمة البحرية
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ميتسوي للهندسة وبناء السفن
Mitsui Engineering & Shipbuilding

ميتسوي للهندسة وبناء السفن  : Mitsui Engineering & Shipbuildingهي شركة يابانية
 ،وهي شركة مساهمة عامة ومدرجة يف بورصة على مؤشر نيكاي .
تأسست يف عا م  4245كقسم بناء السفن يف ميتسوي وشركاه مع أول حوض لبناء السفن يف تامانو .
يف عا م  ، 4215أصبحت أحواض بناء السفن كيانًا منفصالً مليتسوي  ،تاما لبناء السفن .
حتولت الشركة إىل شركة ميتسوي لبناء السفن واهلندسة احملدودة يف عا م  4219وأخوراً إىل االسم
احلالي يف عا م .4251

املرافق
حوض بناء السفن تامانو
تشيبا لبناء السفن
)Yura Dockyard (MES Yura Inc
 - Niigata Shipyardمت االستحواذ عليها من شركة Niigata Engineering Co. Ltd
وأعيدت تسميتها باسم Inc. 2003 ،Niigata Shipbuilding & Repair
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السفن اليت بنتها ميتسوي
 Ōsumi class LST - 4001 9و 1119
 4سفينة دعم من فئة )Hiuchi - JS Hiuchi (AMS-4301
سفن سلسلة ميتسوي  8.هي نوع شائع من ناقالت البضائع السائبة ؛ اعتبارًا من يناير  ، 9141قامت
ميتسوي ببناء  484منهم.
 4كاسحة ألغا م من الفئة )W-7 (W-7
 9سفن مرافقة من طراز  Shimushu - Shimushuو Ishigaki
 1ايتوروفو من الدرجة مرافقة السفن  ، Matsuwa -ايكي  ،اكامييا  ،و ماجنو

معلومات اساسية عن الشركة
التأسيس  :تأسست يف  45نوفمرب 4245
املقر الرئيسي :طوكيو  ،اليابان
مناطق  :مجيع أحناء العامل
الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة  :تاكاو تاناكا
املنتجات
ناقالت البضائع السائبة
ناقالت النفط اخلا م
سفن احلاويات
مرافق إنتاج النفط والغاز العائمة
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حمركات الديزل
رافعات احلاويات
نباتات كيميائية
مصايف نفط
حمطات معاجلة املياه
حمطات معاجلة النفايات
غاليات
اإليرادات  6.6 :مليار دوالر (السنة املالية )914.
صايف الدخل  44468 :مليون دوالر أمريكي (السنة املالية )914.
عدد املوظفني  41454 :موظف (كما يف  14مارس )9145
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مـدمـرات قـوات الـدفـاع الـذاتـي الـيـابـانـيـة الـنـشـطـة

البحرية اليابانية لديها  1.مدمرة يف اخلدمة الفعلية

االزاحة  416111 :طن
عدد املدمرات 0 :
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DDG-177 - JS ATAGO 04
Ashigara - DDG-178 09
جمهزة بالدرع الصاروخي Aegis
 .1خلية صاروخية عامودية

االزاحة  2811 :طن
عدد املدمرات 1 :
04
09
01
01

Kongō - DDG - 173
Kirishima - DDG - 174
Myōkō - DDG -175
Chōkai (DDG -176

جمهزة بالدرع الصاروخي Aegis
 21خلية صاروخية عامودية

االزاحة  .511 :طن
عدد املدمرات 1 :
04
09
01
01

Akizuki - DD -115
Teruzuki - DD -116
Suzutsuki - DD -117
Fuyuzuki - DD -118

مهمتها محاية مدمرات الدرع الصاروخي
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دفاع جوي وهجو م أرضي مضادة للسفن والغواصات

االزاحة  .111 :طن
عدد املدمرات 8 :
04
09
01
01
08

JS Takanami
JS Onami
JS Makinami
JS Sazanami
JS Suzunami
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مدمرات متعددة املها م متنوعة التسليح

 طن.411 : االزاحة
2 : عدد املدمرات
Murasame
Harusame
Yudachi
Kirisame
Inazum
Samidare
Ikazuchi
Akebono
Ariake
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04
09
01
01
08
0.
05
05
02

سفن مدمرة متعددة املها م

االزاحة 8211 :طن
عدد املدمرات 9 :
Hatakaze - DDG -171 04
Shimakaze - DDG -172 09
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حاملة صواريخ  -حرب الكرتونية

االزاحة  1211 :طن
( اليابان تعتربها من فئة املدمرات و يف دول أخرى هي من فئة الفرقاطة )
عدد املدمرات 5 :
04
09
01
01
08
0.
05
05

JDS Asagiri
JDS Yamagiri
JDS Yūgiri
JDS Amagiri
JDS Hamagiri
JDS Setogiri
JDS Sawagiri
JDS Umigiri
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مدمرات صغورة سريعة متعددة املها م

االزاحة  1111 :طن
( اليابان تعتربها من فئة املدمرات و يف دول أخرى هي من فئة الفرقاطة )
عدد املدمرات 9 :
JDS Matsuyuki 04
JDS Asayuki 09
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حاملة طائرات اهلليكوبرت (اوزمو)

اوزمو مدمرة متعددة املها م ( )kan Izumoأو  DDH99هي فئة من حامالت الطائرات حبكم الواقع
ال بالعمل كحاملة طائرات هليكوبرت مصممة لقوات الدفاع الذاتي يف البحرية اليابانية .
أمرت أص ً
يف أواخر عا م  ،9145مت حتديد الفئة بصفتها مدمرات متعددة األغراض بعد اإلعالن عن تشغيل
طائرات  .STOVLتُعد سفن هذه الفئة حاليًا أكرب القطع اليت تعمل على السطح ،حيث استولوا على
الوشاح الذي كان حيمله سابقًا حاملة املروحيات هيوجا.
مت الكشف عن السفينة الرائدة رمسيًا يف يوكوهاما يف  .أغسطس  .9141يف ديسمرب ،9145
وافق جملس الوزراء الياباني على حتويل السفينتني إىل حامالت طائرات قادرة على تشغيل الطائرة
لوكهيد مارتن إف 18 -اليتنيغ الثانية .
السفن فئة ازومو هي متعددة األدوار .وميكن هلذا القيا م بعمليات برمائية ،ومكافحة السطح و احلرب
املضادة للغواصات .

- 571 -

أعلنت وزارة الدفاع يف  91نوفمرب  9112ألول مرة عن صنع سفينة حربية ضد الغواصات .
ستكون السفينة قادرة على محل ما يصل إىل  41طائرة هليكوبرت ؛ ومع ذلك  ،مت التخطيط لوجود 5
طائرات هليكوبرت مضادة للغواصات وطائرتا هليكوبرت  SARعلى ظهر السفينة .
بالنسبة للعمليات األخرى  ،ميكن أيضًا محل  111جندي و  81شاحنة  168طن (أو معدات مماثلة).
حيتوي سطح السفينة على  8نقاط هبوط للطائرات املروحية تسمح باهلبوط أو اإلقالع املتزامن .مت
جتهيز السفينة بـ  Phalanx CIWS 9و  SeaRAM 9للدفاع عنها .
كانت املدمرات من هذه الفئة تهدف يف البداية إىل استبدال السفينتني من فئة شوران  ،واليت كان من
املقرر يف األصل أن تبدأ يف إيقاف التشغيل يف السنة املالية . 9141
يف عا م  ، 9141أفادت شركة  Forecast Internationalأن بعض ميزات التصميم كانت
تهدف إىل دعم الطائرات مثل  Bell-Boeing V-22 Ospreyو Lockheed Martin F-35
 ، Lightning IIعلى الرغم من أن وزارة الدفاع وقوات الدفاع عن النفس مل تشر إىل إمكانية إدخال
طائرات ثابتة اجلناحني .
ال حتتوي السفينة على "قفزة انظالق"  ،وهي مسات منوذجية إلطالق الطائرات ذات األجنحة الثابتة .
وقد كان من املفرتض أن تعمل السفن على طائرات ثابتة اجلناحني  ،وستقتصر على طائرات
( STOVLإقالع قصور  ،وهبوط عمودي)  ،واليت ال متتلك اليابان حاليًا أي منها .
والسفينة غور جمهزة بأسطح طوران حممية باحلرارة  ،واليت ستكون ضرورية لتحمل أقصى درجات
اإلقالع واهلبوط العمودي باستخدا م  .F-35Bباإلضافة إىل ذلك  ،تسمح مساحة السطح احملدودة حبمل
عدد صغور فقط من الطائرات على متنها .
بدأ بناء أول سفينة من هذه الفئة يف عا م  9144يف حوض بناء السفن التابع لشركة IHI Marine
 Unitedيف يوكوهاما  ،بتمويل إمجالي  44162مليار ين ( 468مليار دوالر) مت ختصيصه يف ميزانية
 9141املالية هلذا الغرض .
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معلومات اساسية عن حاملة طائرات اهلليكوبرت (اوزمو)
نوع  :حاملة طائرات اهلليكوبرت
اإلزاحة  42811 :طن فارغة
محولة كاملة  95111 :طن
الطول   915 :م ( 541قدمًا)
احلز م   15 :م ( 498قدمًا)
مشروع   568 :م ( 98قدمًا)
عمق   1168 :م ( 441قدمًا)
الطاقة املركبة  449111 :حصان ( 51111كيلوواط)
سرعة  11 :عقدة ( 8.كم  /ساعة)
تكملة  251 :مبا يف ذلك الطاقم واجلناح اجلوي
أجهزة االستشعار وأنظمة املعاجلة ( ATECS :نظا م قيادة التكنولوجيا املتقدمة)
التسلح :
 × 9الكتائب CIWS
 × 9سورا م سيوس
الطائرات املنقولة:
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 5طائرات هليكوبرت مضادة للغواصات ومروحيتان للبحث واإلنقاذ
 49أو أكثر من طراز F-35B
 95طائرة  V / STOLكحد أقصى
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الفرقاطة ""FFM-2

اليابان تطلق فرقاطة كومانو جديدة متعددة الوظائف

هي ثاني سفينة من الفرقاطة  FFM 11التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية  ،مسيت على اسم
نهر كومانو .
وشاركت امسها مع طراد ثقيل من احلرب العاملية الثانية كومانو ومدمرة احلرب الباردة مرافقة
كومانو .
يزيح اجليل القاد م من الفرقاطة اليابانية أكثر من  8111طن عند التحميل الكامل وجيمع بني
االكتناز وتوفور القوى العاملة .
يتم تصور سفن الفئة على أنها سفن حبجم الفرقاطة ذات قدرات مدمرة .ومن املتوقع أن حيلوا حمل
مدمرات فئة أساجوري وأبوكوما .
مع مفهو م توفور القوى العاملة  ،تأمل قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يف معاجلة قضايا نقص
املوظفني .وسيتم الحقا تزويد السفن حبوالي  411حبار .
وهو اخنفاض ملحوظ مقارنة باملدمرات التقليدية ومدمرات إجييس .
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بناء املزيد من السفن

ختطط اليابان لبناء  99سفينة يف فئة السفن بسعر وحدة يبلغ حوالي  15مليار ين (حوالي  1.4مليون
دوالر) .
سينتقل حوض بناء السفن اآلن إىل مرحلة جتهيز فرقاطة كومانو  ،قبل موعد التسليم املقرر لعا م
. 9194



 حنان  ،اليابان تطلق فرقاطة كومانو جديدة متعددة الوظائف  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  21 ،نوفمبر ( ، 2121تاريخ الدخول  4 :كانون
ثاني https://bit.ly/2KQCYgo : )2120
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انظمة الدفاع اجلوي والبنادق
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نظام الدفاع اجلوي ""Tan-SAM Kai
نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني قصور املدى Tan-SAM Kai..قدرات ومميزات

تايب  44هو نظا م صواريخ دفاع جوي قصور املدى ياباني .ومن املعروف أيضًا باسم ( Tan-SAM Kai
. )II
مت تطويره بواسطة  Toshibaكنسخة حمسنة وحديثة من نظا م الدفاع اجلوي قصور املدى من النوع
 54السابق  .مت إجراء دراسة حبثية لنظا م دفاع جوي قصور املدى جديد بني عامي  4222و . 9119
بدأ التطوير يف عا م  .9118مت اعتماد النوع  44من قبل القوات املسلحة اليابانية والقوات اجلوية يف عا م
 .9144بدأت عمليات التسليم األولية خالل نفس العا م .
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الكشف األولي عن النظا م
مت الكشف عن نظا م الدفاع اجلوي هذا علنًا يف عا م  .9141كانت عمليات التسليم بطيئة نوعًا ما
وحبلول عا م  9191قامت قوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية بتشغيل  44بطارية فقط بينما قامت قوات
الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية بتشغيل  .بطاريات .

نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني قصور املدى Tan-SAM Kai

التسليح
يستخد م التايب  44بشكل عا م صواريخ مماثلة لتايب  .54على الرغم من أن التايب  44حيمل
صوارخيه يف شكل حاويات .يتم تركيب القذائف يف املصنع يف حاويات .
أدى هذا إىل حتسني قابلية الصيانة والتعامل مع الصواريخ .كما حتسن أداء الصاروخ وميكنه اآلن
إشراك صواريخ (جو  -أرض) صغورة وصواريخ كروز .
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تايب  54السابق كان له نوعان من طرق التوجيه – التوجيه بالرادار والتوجيه باألشعة حتت احلمراء .مت
إسقاط إحدى الطرق .
رأس حربي ينفجر عند التالمس .يوجد أيضًا فتيل تقارب للرادار يفجر الرأس احلربي إذا أخطأ الصاروخ
هدفه .

هيكل النظا م
يقو م نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني قصور املدى  Tan-SAM Kaiعلى أساس شاحنة من تايب 51
بتكوين  .. × .لديها قاذفة مع  1صواريخ يف حاويات .يتم تشغيل هذه السيارة بواسطة طاقم مكون
من  1أفراد .

رادار النظا م
يشتمل نظا م الدفاع اجلوي من التايب  44على رادار نشط ممسوح ضوئيًا إلكرتونيًا  ،استنادًا إىل
الشاحنة من النوع  ، 51يتم دعم مركبة اإلطالق أيضًا بواسطة مركبة .

نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني قصور املدى Tan-SAM Kai
- 581 -

إعادة التحميل  ،واليت تعتمد أيضًا على شاحنة التايب  .93وهي مزودة برافعة وحتمل  2صواريخ إعادة
حتميل .





حنان  ،نظام صواريخ دفاع جوي ياباني قصير المدى 66Tan-SAM Kaiقدرات ومميزات  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  04 ،اغسطس
( ، 2121تاريخ الدخول  2 :كانون ثاني https://bit.ly/383ucV5 : )2120
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نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني قصور املدى Tan-SAM Kai
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نظام الدفاع اجلوي Type 81

” ” Type 81هو أول نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني وصل إىل إنتاج متسلسل

تايب  54هو نظا م صواريخ ياباني للدفاع اجلوي قصور املدى .ومن املعروف أيضا باسم تان سا م .بدأ
التطور يف أواخر الستينيات  ،وهو من انتاج شركة توشيبا .
مت اعتماد نظا م الدفاع اجلوي الياباني هذا رمسيًا يف عا م  .4254بدأ االنتشار مع قوات الدفاع الذاتي
الربية اليابانية يف عا م .4259
منذ عا م  4251مت استخدا م هذا النظا م من قبل قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية للدفاع عن القواعد
اجلوية .كان أول نظا م صاروخ للدفاع اجلوي األصلي يصل إىل اإلنتاج .يف اخلدمة  ،كان النوع 54
مالئمًا الفجوة بني نظا م الدفاع اجلوي هوك  ،ومدافع مضادة للطائرات  18مم .
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هيكل املنظومة
يعتمد املشغل على هيكل شاحنة من نوع  51بتكوين  .. × .ميكن هلذه السيارة أن حتمل  1صواريخ
أرض جو .
كان هذا النظا م أكثر قدرة على احلركة من طراز هوك الذي زودته الواليات املتحدة .مت جتهيز
مركبة اإلطالق جبهاز يعيد حتميل الصواريخ تلقائيًا .ميكن محل صواريخ إضافية يف حاويات على
متنها .

 Type 81أول نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني وصل إىل إنتاج سلسلة

يتم دعم مركبتني قاذفتني بواسطة مركبة رادار مزودة برادار صفيف مرحلي .مبنية على شاحنة
مشابهة من تايب  51مع تكوين  .. × .ميكنه البحث عن األهداف وتتبعها .ميتد مدى الصواريخ .ومع
ذلك  ،إذا لز م األمر  ،ميكن ملركبات اإلطالق تشغيل الصواريخ وإطالقها دون مساعدة الرادار .
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صواريخ SAM
كان صاروخ  SAM-1Aصاروخًا أوليًا استخدمته قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية و قوة الدفاع
الذاتي اجلوية اليابانية .يبلغ مداها من ( )5 - 8كيلومرتات وميكن أن تصل إىل أهداف على ارتفاع
 1كيلومرتات .
ويستخد م توجيه األشعة حتت احلمراء السلبية .هذا الصاروخ يقفل على هدفه بعد اإلطالق  .وقد مت
جتهيزه الصاروخ حبلول عا م .4221

 Type 81أول نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني وصل إىل إنتاج سلسلة

مت نشر نسخة  SAM-1Bمن قبل قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية منذ عا م  4229حتى عا م
 .911.استخدمت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية هذا النظا م حلماية قواعدها .حبلول عا م 9191
 ،كانت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ال تزال تستخد م صاروخ . SAM-1B
 SAM-1Cهو نسخة حمسنة .ومن املعروف أيضا باسم تان سا م كاي .بدأ التطوير يف عا م .4252
يستخد م نظا م الدفاع اجلوي هذا نوعني من الصواريخ بطرق توجيه خمتلفة يستخد م أحد الصواريخ
موجه األشعة حتت احلمراء السلبية .يبلغ مداه حوالي  41 -5كم .يستخد م الصاروخ اآلخر صاروخ
رادار نشط .ميكن التعرف عليه بواسطة طرف حاد .
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يبلغ مداه حوالي  41كم .هناك فتيل قريب يشغل الرأس احلربي يف حال أخطأ الصاروخ هدفه.
تستخد م هذه الصواريخ حمركات صاروخية جديدة تنبعث منها دخانًا أقل .
وهذا جيعل مركبة اإلطالق أكثر قابلية للبقاء .مت إجراء بعض التغيورات على مركبة اإلطالق
ومركبة الرادار .مركبة اإلطالق جمهزة أيضًا جبهاز حتديد مدى الليزر وجهازFLIR
ميكن دجمها يف نظا م الدفاع اجلوي بتقسيم .ميكن إصدار األوامر ببيانات اهلدف احملدثة مبجرد أن
يغور اهلدف االجتاه .

مميزات النظا م
بشكل عا م  ،إنه نظا م أكثر قدرة مع نطاق أطول ومقاومة أفضل للتشويش والتدابور املضادة ،
باإلضافة إىل القدرة يف مجيع األحوال اجلوية .مت اعتماد نظا م الدفاع اجلوي احملسن هذا من قبل قوة
الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يف عا م .4228

 Type 81أول نظا م صواريخ دفاع جوي ياباني وصل إىل إنتاج متسلسل
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ولكن فقط قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية هو الذي استخدمه .مل تعتمدها قوة الدفاع الذاتي
البحرية اليابانية مطلقًا ألن النوع  54ال ميكنه إشراك صواريخ كروز  .هذا النقص يف القدرة ضد
صواريخ كروز أدى يف نهاية املطاف إىل تطوير نظا م دفاع جوي حديث  ،والذي مت تبنيه يف عا م . 9144
مت تركيب أنظمة أحدث على شاحنة حديثة من تايب . 51

املتغورات
تايب 44هو نسخة حمدثة من تايب  .54واملعروف أيضًا باسم  . Tan-SAM Kai IIوتستخد م
صواريخ متشابهة بشكل عا م ولكن يف شكل حاويات .
هذا حتسني قابلية الصيانة والتعامل مع الصواريخ .كما حتسن الصاروخ من األداء وميكنه اآلن إشراك
صواريخ (جو – أرض) صغورة وصواريخ كروز .

مت اعتماد هذا النظا م من قبل اجليش الياباني يف عا م  .9144تقو م قوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية
بتشغيل نظا م الدفاع اجلوي هذا على أساس شاحنة من النوع  51بتكوين  ، . × .يف حني تعمل قوات
الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية من تايب .44
على سيارة  Kohkidohshaحتمل مركبات اإلطالق من كال اإلصدارين  1صواريخ لكل منهما .


 حنان  Type 81 ،أول نظام صواريخ دفاع جوي ياباني وصل إلى إنتاج سلسلة  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  02 ،يوليو ( ، 2121تاريخ
الدخول  2 :كانون ثاني https://bit.ly/38N5EPu : )2120
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نظام الدفاع اجلوي ""Type 03

نظا م دفاع جوي ياباني يتفوق على باتريوت األمريكي
تايب  1هو نظا م صواريخ ياباني للدفاع اجلوي .بدأ تطويره يف عا م  .422.مت تطويره ليحل حمل نظا م
الدفاع اجلوي هوك القديم .مت اعتماد النوع  11يف عا م . 9111
يتضمن مركبة قاذفة حتمل ما يصل إىل  .صواريخ .يتم إطالق الصواريخ عموديا .مت تطوير الصواريخ
هلذا النظا م من قبل شركة . Mitsubishi Electric

قدرات النظا م اجلوي Type 03
ميكن لنظا م الدفاع اجلوي من تايب  12الوصول إىل أهداف على مدى حوالي  51كم .ميكن هلذا
النظا م إشراك الطائرات واملروحيات والطائرات بدون طيار .
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ميكن أن تشرك أيضًا صواريخ كروز اليت حتلق على ارتفاع منخفض .ومن املثور لالهتما م أن صواريخ
 Type 03تستخد م اخلرائط الرقمية للتنبؤ مبسار اهلدف .

نظا م دفاع جوي ياباني يتفوق على باتريوت األمريكي

يقال إن صواريخ  Type 03تتفوق على صواريخ الدفاع اجلوي باتريوت األمريكية يف مجيع اجملاالت
الرئيسية  ،باستثناء النطاق .
بعد إدخال تايب  11مت تطوير صاروخ معدل بأداء حمسن .

هيكل Type 03
تعتمد القاذفات على مركبة اسرتداد ثقيلة من تايب  9معدلة مع تكوين  .5×5مت تطوير هذا اهليكل
من قبل ميتسوبيشي .
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تشتمل بطارية من تايب  1على رادار صفيف مرحلي نشط .وهي تشبه يف وظيفتها رادارات سفن إجييس
احلربية .ميكن لنظا م الدفاع اجلوي تايب  1تتبع وإشراك أهداف متعددة يف وقت واحد .

نظا م دفاع جوي ياباني يتفوق على باتريوت األمريكي
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كما أن بطارية تايب  1مدعومة أيضًا مبركبة قيادة ومركبة اتصاالت ومركبات إعادة حتميل وبعض
أنواع املركبات املتخصصة األخرى .

املتغورات
نسخة حمسنة من تايب  ، 1مت تبنيه من قبل اجليش الياباني يف عا م . 9145



 حنان  ،نظام دفاع جوي ياباني يتفوق على باتريوت األمريكي  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  4 ،يوليو ( ، 2121تاريخ الدخول  :كانون
ثاني https://bit.ly/3hxWTg6 : )2120
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نظام باتريوت

باتريوت هو نظا م صاروخي (أرض  -جو) يتكون من إطار صاروخي  ،ورادار  ،وحمطة حتكم يف
االشتباك  ،وحمطة إطالق  ،وصاري هوائي  ،طورته شركة رايثيون وشركة لوكهيد مارتن يف
الواليات املتحدة .
مت تبنيه من قبل قوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية ومت ترخيصه وتصنيعه يف اليابان مع (aHl
 )Grastكمقاول أساسي .
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النظام الصاروخي ""1 -YYa

8 -YYa

 8 -YYaهو صاروخ (جو – جو) مت تطويره من قبل اليابان فقط كخليفة لصاروخ . 1 -YYa
ويتم حتميله على قاذفات الصواريخ التابعة لقوة الدفاع الذاتي اجلوية اليابانية .
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صاروخ ""ASM-2

مت تطوير صاروخ (جو  -أرض) "  "ASM-2لقوات الدفاع الذاتي اجلوية من خالل استخدا م
تكنولوجيا صاروخ (سطح  -سفينة) من (تايب  )55لقوة الدفاع الذاتي األرضية .
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مركبة االنقاذ Type 02

تايب  : 2هي مركبة يابانية إنقاذ ثقيلة  ،أنتجتها شركة .Mitsubishi Heavy Industries
وبدأت عمليات التسليم لقوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية يف عا م .2112
مت تصميم تايب  2خصيصًا الستعادة املركبات التالفة وغور املتحركة واملعطلة واملقلوبة وسحبها إىل
وحدات الصيانة .على وجه التحديد حاملة أفراد مدرعة بعجالت من تايب  12ومتغوراتها ومركبة
استطالع مصفحة بعجالت من تايب . 17
وميكنه أيضًا اسرتداد املركبات العسكرية األخرى ذات العجالت واملتعقبة املركبات :من املثور
لالهتما م أن اليابان تستخد م العديد من املركبات العسكرية ذات العجالت ألن شبكة الطرق اليابانية
متطورة بشكل جيد  ،وهذه املركبات ذات العجالت أكثر كفاءة يف املناطق احلضرية حيث ال توجد
حاجة للتنقل اجليد على الطرق الوعرة .
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تايب  12مزود مبعدات متخصصة لعمليات االسرتداد  ،مبا يف ذلك رافعة بسعة  02طنًا ميكنها
سحب املركبات اليت يبلغ وزنها األقصى  05طنًا .
يتم تشغيل مركبة اإلنقاذ هذه بواسطة طاقم مكون من  2أفراد .
ال حتمل مركبة اإلنقاذ هذه أي أسلحة دفاعية .
حيتوي تايب  12على تكوين الدفع الرباعي .
مت استخدا م الشاسيه ذو العجالت ملركبة االسرتداد الثقيلة من تايب  12يف عدد من التطبيقات
العسكرية .وقد مت استخدامه حلمل مكونات نظا م صواريخ الدفاع اجلوي من تايب  12ونظا م
الصواريخ املضادة للسفن من تايب  .02وكان من املخطط أن تكون هذه السيارة ذات العجالت اخلاصة
من ميتسوبيشي  x81سيتم استخدا م اهليكل أيضًا كقاعدة ملدافع هاوتزر ذاتية الدفع من تايب 01
 ، 055ولكن لسبب ما مت اختيار هيكل  MAN HX77أملاني بدالً من ذلك .

معلومات اساسية عن مركبة االنقاذ (تايب )1
بلد املنشأ  :اليابان
دخلت اخلدمة  :عا م 9119
الطاقم  1 :رجال
األبعاد والوزن
وزن  91 :ر
الطول   4464 :م
عرض   968 :م
ارتفاع   161 :م
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أداء
قدرة الرفع  49 :ر
سحب احلمولة  48 :ر
قوة احملرك  811 ~ 111 :حصان
السرعة القصوى على الطريق  411 :كم  /ساعة
نطاق  511 :كم
القدرة على املناورة
االحندار ٪.1 :
اجلانب املنحدر٪11 :
خطوة عمودية   16. :م
خندق   9 ~ 465 :م
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نظام الصواريخ اليابانية املضاد للسفن من نوع  88صواريخ تشبه هاربون
األمريكية

تايب  55هو نظا م صواريخ دفاع ساحلي ياباني .بدأ تطويرها يف عا م  .4252مت تبنيها رمسيًا وبدأ
اإلنتاج يف عا م  .4255حصل اجليش الياباني على ما جمموعه  81مركبة قاذفة بصواريخ مضادة
للسفن  ،باإلضافة إىل مركبات الدعم املرتبطة بها  .وقد توقف إنتاج هذا النظا م يف عا م . 9114
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صواريخ SSM-1

نظا م الصواريخ اليابانية املضاد للسفن من نوع  22صواريخ تشبه هاربون األمريكية

يستخد م هذا النظا م الصاروخي للدفاع الساحلي صواريخ  SSM-1املضادة للسفن .إنها نسخة تطلق من
األرض من صاروخ مضاد للسفن  Type 80أو ، ASM-1حيملها املقاتلون اليابانيون من طراز F-1
و  F-2القريبون واملقاتلون ضد الشحن .
حيتوي  SSM-1على جسم أطول مع املزيد من الوقود ومضخم إضايف .وهي تشبه بشكل عا م
 Harpoonاألمريكية وحتى تستخد م بعض مكوناتها .

مميزات الصاروخ
يبلغ مدى الصاروخ الياباني املضاد للسفن حوالي  911 -481كم .ينتقل على ارتفاع   . -8م فوق
املاء .يف املرحلة النهائية  ،يستخد م  SSM-1موجه الرادار النشط .حيتوي هذا الصاروخ على طالب
رادار مماثل مثل  Harpoonاألمريكية .
حيتوي  SSM-1على رأس حربي شديد االنفجار مع قدر من قدرات اخرتاق الدروع .
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هيكل النظا م
يعتمد نظا م  Type 88على شاحنة عسكرية من تايب  .74حتتوي هذه الشاحنة على تكوين 2 × 2
ومت إنتاجها بواسطة ميتسوبيشي .حتمل مركبة اإلطالق  2صواريخ

نظا م الصواريخ اليابانية املضاد للسفن من نوع  22صواريخ تشبه هاربون األمريكية

مضادة للسفن  .يف مرحلة ما  ،مت حتديث وحتديث شاحنة . Type 74
تعتمد سيارة الرادار على هيكل مركبة خفيفة من تايب  . Kogata 72يبحث هذا الرادار املتنقل عن
السفن البحرية ويوفر معلومات اهلدف .
يتم دعم مركبة قاذفة  Type 88أيضًا بواسطة مركبة إعادة حتميل  ،بناءً على هيكل شاحنة
عسكرية من تايب  74مماثل .حتمل صواريخ إعادة حتميل .هناك أيضًا مركبة مركز قيادة  ،بناءً
على شاحنة ..Type 73 6×6
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وقد مت إطالق صاروخ  Type 88بنظا م صاروخ دفاع ساحلي جديد من تايب  . 49يستخد م صواريخ
جديدة .هذه لديها رادار نشط موجه مع حتديث  GPSوقدرات التمييز املستهدفة .يتم إطالق قاذفات
تايب  49بواسطة هيكل ميتسوبيشي خاص بعجالت مع تكوين . 5 × 5

نظا م الصواريخ اليابانية املضاد للسفن من نوع  88صواريخ تشبه هاربون األمريكية

املتغورات
تايب  21هو نظا م صاروخي مضاد للسفن تابع للبحرية .ويستخد م صواريخ  SSM-1Bالبحرية .وهي
تشبه يف وظيفتها صاروخ هارون األمريكي املضاد للسفن .

 حنان  ،نظام الصواريخ اليابانية المضاد للسفن من نوع  11صواريخ تشبه هاربون األمريكية  ،موقع اخبار الدفاع والتسليح  01 ،يوليو
( ، 2121تاريخ الدخول  0 :كانون ثاني https://bit.ly/354xXbc : )2120
- 611 -

البندقية هووا تايب 86

بندقية )(Howa Type 89

بندقية " ، " Howa Type 89املشار إليها باسم بندقية تايب  : 52هي بندقية هجومية تستخدمها
قوات الدفاع عن النفس اليابانية  ،ووحدات فريق األمن اخلاص خلفر السواحل الياباني  ،وفريق اهلجو م
اخلاص والقوات اخلاصة .
مل يتم تصديرها خارج اليابان بسبب سياستها الصارمة ضد تصدير األسلحة املعروفة يف اجليش
الياباني .
و قد حلت تايب  52محل البندقية  Haooتايب  .1بندقية .
.ذخورة البندقية من طراز  52قابلة للتبديل مع طلقة  18 × 868.مم  SS109 / M855اليت
يستخدمها اجليش األمريكي وحلف مشال األطلسي .
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إىل جانب طلقة  84 × 56.9مم املستخدمة يف البندقية من تايب  ، .1نظرًا ألن الذخورة اليت مت
تطويرها لبندقية  Type 89يتم إنتاجها يف اليابان  ،يتم ختمها برأس ساكورا لقوات الدفاع الذاتي
بدالً من صليب دائرة الناتو النموذجي املستخد م .

التاريخ
خالل حرب فيتنا م ،إستبدل اجليش األمريكي البندقية اهلجومية  41aب  4.aجملموعة متنوعة من
األسباب ،واحدة من أهمها ميزة ارتفاع معدل إطالق النار ،وخفة الوزن ،واخنفاض ارتداد خرطوشة
حلف الناتو  aa18 × 868.عن ارتداد خرطوشة . aa84 × 56.9
على الرغم من إنها أدت إلي فلة املدى الفعال للمشاة خالل تبادل إطالق النار ،أصبحت اخلرطوشة
 18 × 868.ملم ( )412OOيف نهاية املطاف معيار نوع الذخورة جلميع البنادق اهلجومية ألعضاء حلف
الناتو .وفقا لذلك ،بدأت وكالة الدفاع اليابانية يف تطوير اجليل اجلديد من بالندقية اهلجومية لتحل
حمل بندقية "تايب  ".1ذات اخلرطوشة  aa84 × 56.9بعد  98سنة من اخلدمة .
مت بدأ التطوير يف املقا م األول من قبل شركة  Haooحليازتها مسبقاً على رخصة لتصنيع نسخة
البندقية  451 -Yaمن بندقية  45 -Ya Yraoiaprألغراض جتارية .
ومن أجل حتديد مدى مالءمة البندقية ،صدرت أعداد حمدودة إىل قوات الدفاع الذاتي اليابانية ألغراض
االختبار امليداني .بعد أن مت فحص البيانات اليت مت مجعها من مرحلة االختبار امليداني لل ، 45 -Ya
بدأ التطوير الرمسي للجيل اجلديد للبندقية اهلجومية
كانت ال  48 -Haأول نسخة من البندقية التجريبية اليت ستصبح يف نهاية املطاف تايب ، 52
ولكن مت تطويرها بالتزامن مع  41 -Haو  44 -Haو  41 -Haحبلول عا م .4252
واحدة من أهم ميزات بندقية تايب  52على تايب  .1هي القدرة على ختفيف الحمل على اجلندي فيما
يتعلق بكمية الذخورة اليت ميكنه محلها .أيضا ،نظرا الستخدا م األلومنيو م والبالستيك اللدن باحلرارة
بدالَ من استخدا م الصلب واخلشب يف صناعة بندقية تايب  ،.1مما أدى إلي زيادة سرعة رد فعل
اجلندي على التهديد .
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جنود قوات الدفاع الذاتي اليابانية  ،متارس التدريب يف مبنى التدريب القتالي التابع ملركز ياكيما  ،ويستخدمون
البندقية (هووا تايب )11

معلومات اساسية عن البندقية (هووا تايب )24
النوع :بندقية اقتحا م
فرتة االستخدا م  :بداية 4252
املستخدمون  :قوات الدفاع الذاتي اليابانية
احلروب  :حرب العراق
الكمية املصنوعة 49.251 :
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بندقية ""Howa Type 20

بندقية ""Howa Type 20

” “Howa Type 20بندقية جديدة لقوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية ..تعرف على مميزاتها :

تستخد م قوة الدفاع الذاتي الربية اليابانية حاليًا بندقية  Howa Type 89.ويف  .ديسمرب ، 9142
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن اخلطط قد بدأت يف احلصول على خليفة .
ومت عرض البندقية اهلجومية من تايب  ، 91اليت مسيت بذلك منذ طرحها يف السنة املالية ، 9191
على وسائل اإلعال م يف  45مايو يف وزارة الدفاع يف شينجوكو وارد بطوكيو

.

تصميم بندقية ""Howa Type 20
مت تصميم  Howa Type 20لتكون أكثر مقاومة للماء والتآكل  ،وحتسني استخدامها يف العمليات
الربمائية على سلسلة اجلزر النائية .
- 615 -

واليت متتد على بعد حوالي  0211كيلومرت من جزر  Osumiيف والية كاجوشيما إىل جزيرة
 Yonagunijimaيف والية أوكيناوا .

( )Howa Type 20بندقية جديدة لقوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية

كما قامت شركة  Howa Machinery Ltd.يف حمافظة آيتشي  ،اليت صنعت تايب  52قبل
جيل  ،بتصنيع النوع . 91

تكلفة بندقية ""Howa Type 20
تبلغ تكلفة البندقية الواحدة حوالي  96.1.دوالرًا أمريكيًا ( 9516111ين) .ستنفق وزارة الدفاع
اليابانية حوالي  211مليون ين لشراء حوالي  1111قطعة سالح يف السنة املالية . 9191
ستبدأ قوات الدفاع الذاتي الربية اليابانية يف استالمها من السنة املالية . 9194
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مواصفات Howa Type 20

يبلغ طول البندقية اهلجومية اجلديدة  868.ملم من النوع  91حوالي  55سم ويزن حوالي  168كجم .
يبدو أن تايب  91هو سالح يعمل بالغاز مع تصميم مكبس قصور السكتة الدماغية مشابه لتصميم
هيكلر وكوتش  HK-417األملاني الصنع .
تستخد م خمازن الناتو القياسية .
تبدو  Howa Type 20مشابهة جدًا للبنادق اهلجومية احلديثة اليت يتم إنتاجها اليو م يف أوروبا و
الواليات املتحدة األمريكية .
تتميز مبؤخرة قابلة للطي  ،واليت توفر سالحًا أكثر إحكاما ميكن استخدامه يف لعبةClose-
)Quarters Battle (CQB
تشتمل بندقية  Howa Type 5.56mmعلى مشاهد حديدية أمامية وخلفية قابلة للتعديل
بالكامل وقابلة للطي .
يتم تثبيت سكة  Picatinnyيف اجلزء العلوي من جهاز االستقبال ويتم تركيب سكك إضافية على
كل جانب يف مقدمة السالح  ،وكذلك حتت الربميل .
ميكن تركيب جمموعة كاملة من امللحقات على جهاز االستقبال العلوي كمنظور ريد دوت أو
نطاقات .
ميكن تركيبه مع قاذفة قنابل مركبة حتت الربميل .

 ..........انتهى اجلزء األول ..........
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حمتويات اجلزء االول
مقدمة مع بعض التفصيل - 7 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
مقدمة - 05- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
دايكن للصناعات - 01 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Daikin Industries
سون - 27- 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Sony
ي
باناسونيك - 12 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Panasonic
بايوني - 004 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Pioneer
ر
هيتاش - 027- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Hitachi
ي
شارب - 045 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 sharp
سانيو - 022- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 SANYO
كاسيو - 075 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Casio
أكاي ر
الكييك - 015 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Akai Electric
سون موبايل - 014- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Sony Mobile
ي
هاماماتسو للضوئيات - 220 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Hamamatsu Photonics
تي دي كاي - 225 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 TDK
ميتسوم - 224 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Minebea Mitsumi
منيبيا
ي
شكة أوليمبوس - 221 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Olympus Corporation
نيكون - 244 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Nikon
فوج فيلم - 241 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Fujifilm
ي
سيجما - 252 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Sigma
أوك - 257 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Oki
ي
بروذر - 222 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Brother
ش - 221 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 JVC
جيه يف ي
ش كينوود - 274- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 JVCKenwood
جيه يف ي
كونيكا مينولتا - 271 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Konica Minolta
سيكو إبسون - 217- 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Seiko Epson
داي نيبون للطباعة - 200 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Dai Nippon Printing
كيوسيا - 202 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Kyocera
ر
كانون - 221 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Canon
كونيكا - 241- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Konica
ر
ر
يق - 252 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Sony Music
ي
سون لليفيه الموس ي
ياماها - 222- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Yamaha
شكة روالند - 272- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Roland Corporation
ر
سيين واتش - 210- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Citizen watch
سيكو - 215 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Seiko
مقدمة - 420- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
الطائرات المقاتلة - 424 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
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ميتسوبيش للصناعات الثقيلة - 425- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
شكة
ي
ميتسوبيش 2م زيرو سان - 421 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ي
ج  2إم - 422 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ميتسوبيش
ي ي
ميتسوبيش يك- 424- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 50-
ي
ميتسوبيش يك - 421- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 21-
ي
ميتسوبيش إف - 442 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 2
ي
ميتسوبيش - 451 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 F-3
ي
ميتسوبيش إف 05-جيه - 472 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ي
الطائرة المقاتلة - 412 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 F-4EJ
فوج للصناعات الثقيلة - 412 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ي
الطائرات الهجومية والطائرات المروحية وطائرات التدريب- 414 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555
كاواساك أو إتش- 415 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 -1
ي
ميتسوبيش إتش- 412 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 -60
ي
مروحية االنقاذ - 512 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 UH-60J/JA
مروحية االنقاذ - 514 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 SH-60J
كاواساك ر ين- 515- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 4-
ي
ش- 504 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 0-
كاواساك
ي ي
ش- 521 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 2-
كاواساك ي
ي
الدبابات والمدرعات العسكرية - 524- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
المدرعة تايب - 525 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 12
المركبة المدرعة "كوماتسو" - 527 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
الدبابة تايب ( 11ريو  -مارو) - 521 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
الدبابة "تايب - 522- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "01
تايب - 527 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 52
الدبابة "تايب - 540- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "74
الدبابة "تايب - 545- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "20
الدبابة "- 547- 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "MBT
المدفع "تايب - 551 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "75
الغواصة سوريو - 555 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
الغواصة أوياشيو - 551 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
السفن البحرية واألنظمة البحرية - 521 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ميتسوي للهندسة وبناء السفن - 520 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
- 520 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Mitsui Engineering & Shipbuilding
مـدمـرات قـوات الـدفـاع الـذاتـي الـيـابـانـيـة الـنـشـطـة - 524 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ر
الهليكوبي (اوزمو) - 570 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
حاملة طائرات
الفرقاطة "- 575 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "FFM-2
انظمة الدفاع الجوي والبنادق - 577 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
نظام الدفاع الجوي "- 571 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "Tan-SAM Kai
- 611 -

نظام الدفاع الجوي - 512 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Type 81
نظام الدفاع الجوي "- 511 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "Type 03
نظام باتريوت - 512 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
الصاروج "- 512 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "AAM-5
النظام
ي
صاروخ "- 514 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "ASM-2
مركبة االنقاذ - 515 - 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Type 02
نظام الصواري ــخ اليابانية المضاد للسفن من نوع  11صواري ــخ تشبه هاربون األمريكية - 511 - 5555555555555555555555
صواري ــخ - 511 - 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 SSM-1
البندقية هووا تايب - 212 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 11
بندقية "- 215 - 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 "Howa Type 20

- 611 -

- 612 -

- 613 -

