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ديسمرب 2015
الرقم: 158
النسخة العربية النرشة اإلخبارية الخاصة بوكالء ياماها البحريني

املحتويات
صChantey Special :1: حمالت 3S لالستحواذ عىل رضا العميل

ص4: نصيحة حول خدمة املركز الواحد: الوظائف الخاصة بجهاز القياس وكيفية ضبطه
ص5: جولة إخبارية: بطولة التحدي األوىل لياماها يف صيد سمك الزعنفة الرشاعية املقامة يف الغابون، وغري ذلك

رشكة ياماها موتور املحدودة، العمليات التشغيلية الخاصة بالتجارة البحرية، 2500 شنغاي، إواتا، شيزوكا 438-8501، اليابان

حمالت 3S لالستحواذ عىل رضا العميل
منذ سنوات عدة، عمدت رشكة ياماها موتورز املحدودة (YMC) إىل القيام 

بحمالت 3S (البيع، الخدمة، قطع الغيار) كتجسيد ألنشطتها املحلية املتأصلة 
باألسواق وذلك بالرشاكة مع املوزعني والوكالء يف مختلف املناطق حول العامل. 

إذ لدينا اعتقاد راسخ بأن حملة 3S تعد من أفضل الوسائل املمكنة إلقامة 
جسور قوية تربط بني رشكة ياماها موتورز املحدودة (YMC) واملوزعني 

والوكالء والعمالء. 
ومع ذلك، فقد قمنا مبواصلة وتقديم هذا النشاط كحملة يطلق عليها 

«حملة 3S» إىل املوزعني والوكالء حتى اآلن، ولكن ما نخشاه هو أن العمالء 
مل تتشكل لديهم صورة واضحة حول ما تعنيه. ومن خالل وضع هذا األمر 

بعني االعتبار، قمنا باستحداث شعار جديد لحملة 3S وقمنا أيًضا بعمل مناذج 
للخيم واألعالم وغريها من املواد من أجل استخدامها يف هذه الحمالت.

حيث قمنا بإدخال هذه النامذج يف «التجهيزات الخاصة بالحملة» وقمنا 
باستخدامها بشكل تجريبي عرب العديد من األسواق من أجل إيجاد انطباع 

حول الكيفية التي تبدو بها عند إجراء حملة 3S. ونحن نأمل بأن متنح هذه 
الصور الفوتوغرافية والصور امللتقطة وصًفا أوضح حول األساليب املمكنة 

 .3S إلجراء حملة

نود أن نشكر موزع دولة قطر رشكة البادي للتجارة واملقاوالت املحدودة 
واملوزع يف تشييل رشكة Nichimar De Comercio Limitada ورشكة 

 Wuhan Jingsui ووكالئه التابعني (YMCN) Yamaha Motor China Co., Ltd.

لتعاونهم ومساعدتهم يف إقامة الحمالت التجريبية املذكورة آنًفا.

املبادئ
لضامن استخدام العمالء ملنتجات ياماها ليس عىل 

املدى القصري فحسب بل مواصلتهم استخدامها 
عىل املدى البعيد، فإنه يتحتم علينا كسب ثقتهم 

والقيام بغرس مبادئ الوالء للعالمة التجارية لياماها 
ولوكالئهم.

يف حال عدم تيقننا من كون العمالء يتمتعون بالرضا عىل 
الدوام ولسنوات قادمة، فقد يقررون رشاء محركات من 

عالمات تجارية أخرى عندما تحني الفرصة ملقايضتها. 
إذا حدث ذلك، فإن الدخل املنتظم ألمور مثل مبيعات 

قطع الغيار والخدمة والصيانة والتي يعتمد عليها الوكالء 
سيتالىش. وعالوة عىل ذلك، فإن القيام بأنشطة كهذه 
والتي تحقق الرضا للعميل تعد أمرًا ذو أهمية أيًضا 

ملفاضلة ياماها عن املنافسني. ولحسن الحظ، فقد كنا 
نعمل جنبًا إىل جنب معكم طوال هذه السنوات من 

خالل إقامة حمالت 3S كوسيلة لكسب نوع من الوالء 
كهذا من العميل. دعونا نقوم بعمليات الرتويج ومواصلة 
تحقيق أقىص استفادة من حمالت 3S كطريقة نكسب 

بها العمالء ونحافظ بها عىل والئه. 
أقامت رشكة البادي للتجارة واملقاوالت املحدودة حملة 3S مستخدمة بها الخيم واألعالم والزي الذي يحمل الشعار الجديد.

3S شعار حملة
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تعد عمليات تتبع وجمع املعلومات، مثل إحصاء ماليك محركات الزوارق الخارجية 
والتي تشمل املنافسني أمرًا ذا أهمية كبرية. قم باالستفادة من الحملة كفرصة يتم 

بها إحصاء محركات الزوارق الخارجية وتسجيل املعلومات األخرى، ومراقبة التغريات 
الحاصلة يف السوق وتوجهاته. (مثال 1)

عند القيام بذلك، تأكد من تسجيل ليس أعداد املحركات فحسب بل املعلومات 
األخرى مثل كون بنية املحركات املركبة أحادية أو مزدوجة، إلخ، والقوة الحصانية 

وسنة املوديل وأنواع التجهيزات املتعلقة بالزوارق املستخدمة بها. يساعد هذا كله 
يف إمكانية تحليل حاالت السوق من منظور أكرث اتساًعا. كذلك، االحتفاظ بالسجالت 

لهذه املعلومات داخل ملف إكسل أو ما يشابهه يجعل األمر يسريًا من أجل البقاء 

عىل تواصل والرجوع إليها بشكل دوري لغايات تطوير توجهات السوق وجمع 
ومشاركة املعلومات داخل رشكتك. 

هنالك بعض العمالء الذين يقومون باستخدام قطع غيار مقلدة عوًضا عن األصلية 
من ياماها دون دراية منهم، أو عمالء يقومون باستخدام زيت ذو نوعية رديئة ألنها 

ببساطة رخيصة الثمن. أو، قد يكون السبب وراء ذلك إىل افتقار العمالء للمعرفة 
الصحيحة فيام يتعلق باستبدال قطع الغيار التالفة أو استبدال الزيت كل ذلك ملجرد 

 3S االفتقار للجهود املتعلقة بتثقيف املستخدمني. يرجى التأكد من استخدام حمالت
كفرصة لتزويد العمالء باملعلومات الصحيحة املتعلقة بهذه املجاالت الهامة. (مثال 4) 

تأكد من طرح مجموعة كاملة من األسئلة عىل العمالء حول ماهية محركات 
الزوارق الخارجية التي يستخدمونها وعدد املرات التي يستخدمونها والحالة املتعلقة 

باستبدال الزيت، إلخ، والقيام بتسجيل هذه املعلومات. (مثال 2) بينام تقوم 
بالتحدث مع العمالء، قد يكون هنالك حاالت تكون بها النصيحة التي تقدمها لهم 

قد تساعدهم عىل منع تفاقم املشكالت. 
عند التعامل مع املوديالت ذات 4 أشواط، قم باستعامل نظام 

Yamaha Diagnostic System (YDIS) بشكل فعال. (مثال 3) يف حال 
حدوث بعض من املشاكل يف املحرك، ميكنك استخدام بيانات النظام السابقة للمحاولة 

يف إيجاد حل للمشكلة. هل تستخدم أحدث إصدار من نظام YDIS؟ نوصيك 
بالتحقق ملعرفة إذا ما كان اإلصدار الخاص بك متداول، وقم بتحديثه إذا لزم األمر. 

القيام بإحصاء ماليك محركات الزوارق الخارجية البند #1

توعية العميل البند #3

اإلصغاء للعمالء البند #4

جمع املعلومات املتعلقة بالعميل وعمليات 
فحص املحرك البند #2

أمثلة عىل الحملة
يف األقسام التالية، سنقوم بتقديم األساليب الفعلية املستخدمة إلجراء حمالت 

3S. سنقوم برشح األمور الجوهرية إلقامة حملة 3S تتمتع بالنجاعة والتفوق، 
وذلك بالعودة يف املقام األول إىل واحدة أقيمت يف دولة قطر وأخرى يف تشييل 

والتي شارك بها أحد كتابنا.
قد تُثمر حمالت 3S عن منافع ونتائج تم رسدها أدناه وعن الكثري غريها. فمن 

الرضوري التحقق ومشاركة املعلومات يف موقع الحدث بني YMC واملوزعني 
والوكالء فيام يتعلق بالعنارص األربعة األوىل عىل وجه الخصوص.

1)  قياس توجهات السوق، مبا يف ذلك التي عند منافسينا (مثال 1)
2)  قياس الكيفية التي يستخدم بها العمالء املحركات الخارجية (مثال 2، 3)

3)  اتخاذ الحملة كفرصة لتوعية العميل، عىل سبيل املثال التوجيهات املتعلقة 
بعمليات الصيانة اليومية، التثقيف بأهمية قطع الغيار والزيوت األصلية من 

ياماها (مثال 4)
4)  التامس اقرتاحات/شكاوي العميل من العمالء (مثال 5، 6)

5)  أخذ املواعيد ألعامل الصيانة املستقبلية (الذي يؤدي إىل مداخيل أعامل يف 
املستقبل)

6)  مبيعات قطع الغيار واملحركات الخارجية، إلخ خالل فرتة الحملة
7)  كسب العمالء املحتملني، وغريها الكثري 

مثال 1: قم بعمل إحصاء للمحركات وقم 
بتدون النتائج. 

مثال 4: لنعمل عىل توعية العمالء حول أهمية استبدال قطع الغيار التالفة واستبدال الزيت مبنتجات 
ياماها األصلية.

مثال 5: تعد حملة 3S فرصًة جيدًة لالستامع إىل 
آراء العميل بشكل مبارش.

مثال 6: مفكرة االقرتاحات املستخدمة يف حملة 
3S الخاصة برشكة البادي.

مثال 2: معرفة الكيفية التي يقوم بها 
العمالء باستخدام محركات الزوارق 

الخارجية الخاصة بهم

مثال 3: استخدام نظام 
YDIS (للموديالت ذات 

4 أشواط) 

YDISYDIS

يعد الحصول عىل معدالت رًىض جيدة أمرًا يبعث عىل الرسور. ومن أجل الحفاظ 
عىل هذه املعدالت الجيدة، فإنه من الرضوري املحافظة عىل املستوى العايل لرضا 

العميل. ومن جهة أخرى، تعد املعدالت السيئة أو الشكاوى أمرًا من الصعب تقبله 
واالستامع إليه. ولكن، عىل الرغم من كون األمر مبتذالً، إالّ أنه يقال أن الشكوى أيًضا 

جبل من املعلومات القيمة. إذ يعد التخفيف من حدة اإلحباط لدى العميل أمرًا 
يرتبط بشكل مبارش مع رضا العميل، لذا لنكن عىل يقني دامئًا من االستامع باهتامم 

لشكاوى العميل. (مثال 5)
مام ال شك فيه، أنه يف بعض األحيان سيكون هنالك حالة من عدم الرضا أو شكاوى 

فيام يتعلق باملنتجات نفسها. وبصفتنا صناع، فنحن هنا يف YMC نرغب بأن 
نكون إىل جانبكم يف امليدان ومشاركة املعلومات املتعلقة باحتياجاتهم والتي مينحها 

العمالء. 
يف حمالت 3S التي أقامها موزع ياماها يف دولة قطر، رشكة البادي للتجارة 

واملقاوالت املحدودة، فإن لدى الرشكة مفكرة لالقرتاحات يف املتناول حيث يقومون 
ببذل الجهود للحصول عىل ما يدور بخلد العمالء سواء كانت آراء أو طلبات أو 
شكاوى. (مثال 6) نحن نعتقد بأن الحصول عىل املعلومات الصادقة من العمالء 

 3S بشكل مبارش يعد من األدوات العظيمة ونقرتح بأن تقوم بتطبيقها يف حمالت
التي تقوم بإجرائها. 

YDIS

Chant
eyanteya

Specia
l



3

إليكم بعض األفكار من أجل مساعدتكم يف إجراء حملة 3S بحيث تكون أكرث فاعلية.
توجيهات تشغيلية

رقم االنتظاررقم االنتظار

قامئة قطع الغيار تذكر بها الكمية قامئة قطع الغيار تذكر بها الكمية 
والسعر واملوقع بشكل مفّصلوالسعر واملوقع بشكل مفّصل

إجراء الحساباتإجراء الحسابات
االستقبالاالستقبال

لجعل هذا الحدث يجري بشكل أكرث سالسة، يجب تحديد دور كل شخص 
عىل نحو دقيق يف وقت مبكر.

إجراء املكاملات الهاتفية مع العمالء تعد طريقة فعالة لزيادة اإلقبال.

يعد الخزان الخاص مبخلفات الزيوت وأحوض/حاويات الترصيف من األمور الهامة لتحضريها. 
Nichimar De Comercio Limitada أثناء انعقاد الحدث الخاص بالحملة يف تشييل من قبل رشكة

.Yamaha Motor China Co., Ltd. 3 من قبل رشكةS حملة

من الرضوري القيام بتحضري أرقام االنتظار الخاصة بالعمالء وبطاقات 
العمل بشكل مسبق. 

وجود إثنني أو أكرث من امليكانيكيني من أجل القيام بالفحص النهايئ بعد 
عملية الصيانة يعزز من االطمئنان والثقة لدى العميل.

قطع الغيارقطع الغيار
التوصيلالتوصيل

قامئة قطع الغيار تذكر بها الكمية 
والسعر واملوقع بشكل مفّصل

بطاقة العملبطاقة العمل

رقم االنتظار االستقبال
إجراء الحسابات

قطع الغيار
التوصيل
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بطاقة العمل

الخامتة
قمنا بتقديم بعض من العنارص الشاملة ذات األهمية واملتعلقة بحمالت 3S والتي قام الكاتب بزيارتها. حيث 
ميكننا أيًضا رؤية أنه نظرًا لالختالفات املوجودة يف كل من عملية البيع وشبكات الخدمة يف كل منطقة، حيث 

تختلف األساليب اإلدارية أيًضا. ونظرًا لهذا الوضع، نقوم حاليًا بصياغة ورقة لربنامج بسيط خاٍص بالحملة 
وتحضري قامئة مرجعية والتي نعتقد أنها لن تكون مبثابة إرشادات مبدئية أساسية ورضورية لتحضري وإجراء حملة 
3S بشكل سلس فحسب، ولكن ستوفر أيًضا أرضيًة ملزيد من التحسينات إىل جانب املعرفة الخاصة بنا والخربات 

املرتاكمة. نأمل بأن تقوم باستخدام هذه البنود لتشكل قاعدًة وتقوم بتخصيصها عىل حسب احتياجات السوق 
الخاص بك لتعمل عىل تحسني الحملة بشكل أفضل عن سابقاتها. 

 YMC يرجى مواصلة السعي يف الحصول عىل املعلومات والنصائح من قسم البيع والخدمة وقطع الغيار يف
بحيث ميكننا جنبًا إىل جنب، مواصلة إجراء حمالت 3S ناجحة.

ضع يف الحسبان القيام بضبط مؤرشات األداء األساسية (KPI) لكل حملة للمساعدة يف قياس مستوى النجاح 
يف كل منطقة واملساعدة يف إيجاد سبٍل لتطوير الحمالت املقبلة. ستواصل YMC العمل أيًضا عىل تحسني 

الكيفية التي نقوم فيها عىل دعم العمالء ومتابعة النهج الخاص بالجهود املبذولة لديكم يف جميع األجزاء الخاصة 
بنظام حملة 3S. ونأمل بأن تشرتكوا يف تحسني حمالت 3S يف كل من مناطقكم املحلية بينام نعمل سويًا لرفع 

مستويات رضا العمالء.
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استخلص جهاز القياس 6YC جميع الوظائف الخاصة بجهاز الشبكة الرقمية 
6Y8 ليتمكن من استعاملها مع املحركات الخارجية سواء كانت هذه 
املحركات املركبة والتي تعمل بطريقة حقن الوقود أحادية أو مزدوجة.

حيث كان يقتيض األمر ثالث وحدات ليتم تركيب جهاز القياس 6Y8 للمحرك 
املزدوج بينام يف جهاز القياس 6YC فإن األمر ال يلزم سوى واحدة فقط. 
هناك أربعة اختالفات يف جهاز القياس 6Y8: عداد دورات املحرك وعداد 

الرسعة ومقياس إدارة الوقود (جهاز قياس) ومقياس املنظومة (جهاز قياس)، 
إالّ أنه يتمتع 6YC بجميع هذه الوظائف يف وحدة أحادية وال حاجة لوجود 

هذه االختالفات.
ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل دليل التشغيل أو دليل التجهيز.

متتلك أجهزة القياس الخاصة يف ياماها شاشة عرض ملستوى التوازن. نظرًا ألن 
زاوية التوازن تؤثر عىل وضعية الزورق يف املاء باإلضافة إىل تأثريها عىل الرسعة 

واالقتصاد يف استهالك الوقود، فإنه من الرضوري تشغيل الزورق عىل زاوية 
توازن مناسبة. ومع ذلك، يرجى االنتباه إىل أن عدم قدرتك عىل إعادة تهيئة 
مستوى التوازن بصورة مناسبة، فإن مقياس التوازن قد يتوقف عن العمل. 

خطوات إعادة تهيئة (التهيئة املبدئية/املعايرة) مستوى التوازن
1)  قم بتوصيل السلك مبستشعر التوازن املوجود يف غطاء املحرك بشكل 

صحيح. (الصورة أ) 
2)  قم باستخدام مفتاح الطاقة الخاص بالتوازن/اإلمالة (PTT) إلمالة محرك 

الزورق الخارجي بشكل كامل نحو األسفل. 
3)  قم باستخدام جهاز القياس إلعادة تهيئة معايرة مستوى التوازن. 

:6YC يف حالة استخدام جهاز القياس
3-1)  اضغط الزر [MENU] املوجود عىل الشاشة الرئيسية لعرض شاشة 

 .“MENU”
3-2)  استخدم لوحة املفاتيح التوجيهية والزر [SET] لالنتقال إىل الشاشة 
 .(Trim Level < Calibrate < Settings) “Trim Level”

(الصورة ب)
3-3)  اضغط الزر [SET] إلعادة تهيئة الضبط. (الصورة ج)

 6Y9 6 وجهاز القياسY8 توجد وظيفٌة إلعادة تهيئة التوازن يف جهاز القياس
أيًضا. يرجى الرجوع إىل دليل التشغيل املعني. 

من خالل وجود أجهزة القياس 6Y9 و 6YC، فإنه ميكنك تخصيص الشاشة 
الرئيسية املعروضة بكل سهولة. قم مبحاولة إنشاء شاشة أصلية مستعيًنا 

بالبنود التي يستخدمها عمالئك بشكل أكرب للحصول عىل مزيد من العمالنية. 
“Favorites” خطوات إنشاء الشاشة

1)  اضغط الزر [MENU] املوجود عىل الشاشة الرئيسية لعرض الشاشة 
.“MENU”

2)  استخدم لوحة املفاتيح التوجيهية والزر [SET] لالنتقال إىل الشاشة 
 .(Favorites < Display < Settings) “FAVORITES”

(الصورة د)
3)  قم باختيار الشاشة املراد تخصيصها. (Combo A، إلخ.)

4)  قم باستخدام لوحة املفاتيح التوجيهية الختيار املعلومات التي ترغب 
بعرضها عىل الشاشة الواحد تلو اآلخر. (الصورة هـ)

5)  قم باستخدام الزر [SET] إلمتام عملية االختيار.

ما عمدنا إىل تقدميه هذه املرة ليس سوى وظيفتني من بني العديد من 
الوظائف التي يتمتع بها جهاز القياس. عند زيارتنا لألسواق حول العامل، فإنه 

من الشائع أن يقوم العمالء باستشارتنا حول االستخدامات األساسية، مرصحني 
بعدم إملامهم يف كيفية استخدام جهاز القياس. يرجى انتهاز هذه الفرصة 

من أجل إطالع عمالئنا حول اإلمكانيات التي يتمتع بها جهاز القياس الذي 
يقومون باستخدامه.

نصيحة حول خدمة املركز الواحد

6YC جهاز قياس الشبكة الرقمية

إعادة تهيئة التوازن

الصورة أ

*تُظهر الصور املوديل F200F. يرجى التحقق من 
توصيل األسالك الصحيح للموديل الخاص بك.

الصورة جالصورة ب

الصورة هـالصورة د

يف هذا العدد، سنقدم لكم الوظائف املتعلقة بأجهزة القياس الخاصة يف ياماها، مع اعتامد جهاز قياس الشبكة الرقمية 6YC كمثال لنا. عند القيام بتوصيل جهاز قياس ما للعمالء أو عند إجراء الصيانة له، فإن ضبط جهاز القياس يعد أمًرا رضوريًا أيًضا. 
إن اإلملام بالوظائف املتعلقة بجهاز القياس سيساعدك أنت وعمالئك عىل االستفادة منه بصورة دقيقة وأكرث سهولة. 

.6YC دعونا نبدأ مبقدمة بسيطة حول جهاز القياس

الوظائف الخاصة بجهاز القياس وكيفية ضبطه 

املواصفات األساسية
الطول: 165 مم × االرتفاع: 98 مم الحجم

427 جم (مع غطاء الحامية) الوزن
الطول: 109 مم × االرتفاع: 78 مم مقاس تجويف الرتكيب

6Y9 6 وبروتوكولY8 بروتوكول الربوتوكول
4.3 طراز TFT بالكامل 

(M 480× 272، 16.72 ألوان) شاشة العرض

NMEA183 GPS دخل
قيايس، الوضع اللييل، الوضع الخاص التباين اللوين

(Favorites) تخصيص الشاشة
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الصيد جيدة منذ الساعة األوىل، فقد التقطت حوايل 30 
سمكة من سمك الزعنفة الرشاعية الطُعم. ومن بني الذي 
تم اصطياده، تسعة منها تم وسمها وإطالق رساحها دون 

أن ميسسها أي أذًى. لقد كان هنالك أيًضا أنواع عديدة من 
األسامك األخرى التي تم اصطيادها من بينها سمك التونا 
ذو الزعنفة الصفراء وسمك الدولفني وسمك الواهو. وتم 

كذلك اصطياد سمكة مرلني زرقاء (يقدر وزنها حوايل 120 
كجم) وإطالق رساحها باستخدام خيوط 30 رطل. وكان 

لدى جميع الزوارق الكثري من العمل، خصوًصا تلك املجهزة 
مبحركات ياماها الخارجية ذات 4 أشواط، والتي جذبت 

الكثري من األسامك خلف أثر الزورق بفضل انبعاثاتها 
القليلة ومستويات الضوضاء املنخفضة.

يف 24 سبتمرب من العام 2015، قام موزع ياماها موتورز 
يف الغابون INTER-MAT بإقامة أول بطولة لتحدي لياماها 

يف صيد سمك الزعنفة الرشاعية يف العاصمة ليربفيل.
وكام يتضح من اسمها، فقد كانت هذه منافسة رياضًة 

لصيد سمك الزعنفة الرشاعية، وتم تنظيمها بالتعاون مع 
الجمعية الدولية لرياضة صيد األسامك (IGFA) ومؤسسة 
بيلفيش ووفًقا لقواعدها املتبعة؛ حيث تم إطالق رساح 

جميع أسامك الخرمان التي تم اصطيادها بعد أن تم 
وسمها لألغراض املتعلقة باألبحاث. وتعد هذه املنافسة 
جزًءا من التزامنا تجاه تحسني الصورة الخاصة بالعالمة 

التجارية لياماها واملتعلقة بعمالء االستخدامات الرتفيهية.
وأقيمت املنافسة عىل فئتني: «خيوط الصيد الرفيعة» (12 
و 16 و 20 و 30 رطالً) و «اإلمساك واإلطالق» (تم إطالق 

رساح جميع األسامك ذات املنقار). أقيمت البطولة يف 
منطقة محددة حول بقعة يطلق عليها ”240“ والتي تقع 
بني ليربفيل وبورت جنتيل، والتي تبعد عن الشاطئ قرابة 
الساعتني. شارك أربعون صياًدا يف البطولة بتسعة زوارق 

مجهزة مبحركات خارجية ذات 4 أشواط. لقد كانت عملية 

بطولة التحدي األوىل لياماها يف صيد سمك الزعنفة الرشاعية املقامة يف الغابون
 .YMC الجودة الخاص يف

 Port Lincoln Boat Supplies يقول شون ميلر من
«يطالب عماليئ باملوثوقية، ويعد هذا السبب وراء امتالك 
ياماها الحصة األكرب يف السوق ضمن هذا املجال... واليوم 

الذي يتواجد به هؤالء العمالء بعيًدا عن املاء قد يصنع 
الفارق بني الربح أو الخسارة، فام عليك إالّ النظر إىل أعداد 
محركات ياماها الخارجية املوجودة يف مؤخرة الزوارق هنا 

لتفهم السبب وراء كون ياماها عىل رأس القامئة.»
 YMC تقديم الشكر لفريق YMA تود إدارة وطاقم

لدعمهم حملة 3S للعام 2015. يعد مفهوم هذه الحملة 
منربًا ذا قيمة لتأسيس عالقات مع عمالء االستخدامات 

التجارية، إذ نقوم بجمع املعلومات التشغيلية القيّمة، ويف 
نهاية املطاف زيادة حصتنا السوقية. ونحن نتطلع للحملة 

القادمة يف العام 2016.

أقامت رشكة ياماها موتور يف أسرتاليا ذات امللكية املحدودة 
(YMA) حملة 3S الخاصة بها للعام 2015 يف بورت 

لنكولن الواقعة يف جنوب أسرتاليا. يعد هذا املوقع من 
أكرث موانئ صيد األسامك ازدحاًما يف النصف الجنويب من 

الكرة األرضية، وذلك من خالل وجود صناعة صيد األسامك 
التجارية املحلية ذات الجوانب املتعددة والتي تشتمل 
تربية املحار والغوص املتعلق بالتقاط أذن البحر وصيد 
التونا، وما هذه سوى أمثلة قليلة. ويزيد كل ذلك من 

سمعة بورت لنكولن بوصفها «عاصمة املأكوالت البحرية يف 
أسرتاليا.» هنا، تعد ياماها العالمة التجارية املفضلة ألغلبية 
املشغلني التجاريني، والذي يستخدم األغلبية منهم محركات 

ياماها الخارجية يف زوارقهم.
هذا العام، قام فريق من YMA ورشكة ياماها موتور 

املحدودة (YMC) جنبًا إىل جنب مع وكيل ياماها 
املحيل Port Lincoln Boat Supplies بإجراء أعامل 

الفحص األساسية املتعلقة بالصيانة وتحميل نظام 
Yamaha Diagnostic System  (YDIS) يف الزوارق ذات 

االستخدامات التجارية. تم فحص نحو 45 من املحركات 
الخارجية عىل مدى أربعة أيام، والذي اعتُرب وقتًا مثاليًا 

لعمالء االستخدامات التجارية نظرًا إلمكانية تقديم آرائهم 
وتعليقاتهم بصورة مبارشة إىل الطاقم الهنديس ومراقبي 

حملة 3S يف أسرتاليا

جولة إخبارية
النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك
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http://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/

http://global.yamaha-motor.com/business/outboards/index.html

YouTube قناة ياماها للمحركات الخارجية عىل موقع
عرض ملشاهد استخدامات محركات ياماها الخارجية عىل الساحل حول العامل

املوقع اإللكرتوين الخاص بياماها للمحركات الخارجية

قناة ياماها للمحركات الخارجية

WAVERUNNER املوقع اإللكرتوين الخاص يف

http://www.youtube.com/user/Yamahaoutboardmotors

لدينا اعتقاد راسخ بأن حمالت 3S والتي تم ذكرها يف هذا العدد من Chantey Special تعد نشاطات مثالية من أجل إيجاد وسيلة تربط 
YMC مع املوزعني والوكالء والعمالء. مبشاهديت للجميع وهم يعملون بجّد يف الحمالت التي اصطحبتني إليها منحني ذلك صورة واضحة 

عىل الثقة التي اكتسبتها من عمالئك. آمل أن تقوم بالرتويج واستخدام حمالت 3S كأسلوب راسخ يف كسب والء العمالء. نحن هنا يف 
 .3S سنواصل العمل عىل تحسني الكيفية التي نقوم فيها عىل دعم العمالء ومتابعة النهج الخاص بالجهود املبذولة يف جميع مناطق YMC

ولكونكم مشرتكني جميًعا يف تحسني حمالت 3S يف كل من مناطقكم املحلية، دعونا نعمل مًعا لرفع مستويات رضا العمالء الخاصة بنا.

مالحظات املحررمالحظات املحرر

عن طريق تقسيم نطاق األنشطة إىل منطقتني. 
ستواصل ياماها موتور إجراء مثل هذه األنشطة للمحافظة عىل البيئة 

الطبيعية يف األوساط والبيئات املحيطة. 

أقامت رشكة ياماها موتورز املحدودة «حملة التنظيف البحرية يف 
بحرية هامانا» وذلك من خالل استخدام منتجات ياماها البحرية بهدف 

املحافظة عىل البيئة الطبيعية للبحرية. ويف وقت سابق من هذا العام 
يف 29 مايو 2015، تم إقامة هذه الفعالية للمرة الخامسة مبشاركة 

112 متطوع من قسم العمليات التجارية البحرية التابع للرشكة 
املشاركة. حيث مّكنت الزوارق والقوارب البحرية الشخصية من ياماها 

املتطوعني من تنظيف النفايات من شواطئ البحرية مبساحات أكرب، 
حتى ضمن املساحات املمتدة والتي يصعب الوصول إليها من اليابسة. 

وكنتيجة لذلك، تم جمع ما يقارب 150 كجم من النفايات.
تم إقامة حملة التنظيف السادسة يف الثاين من أكتوبر مبساهمة 110 
مشارك، الذين نجحوا بجمع ما يقرب من 430 كجم من النفايات من 

شواطئ البحرية. وكان السبب وراء هذه املقدار الكبري—والذي يعد 
األكرب عىل اإلطالق يف الحملة—إىل الجهود التي أدت إىل زيادة الكفاءة 

حملة التنظيف البحرية يف بحرية هامانا

منهم التدريب واجتازوا االختبارات واالمتحانات 
العملية. حيث أصبح عدد الفنيني الحاصلني عىل 

 (YTA) املستوى الفيض من أكادميية ياماها التقنية
يف إندونيسيا ككل 14 فني.

مل تركز الدورة التدريبية هذه املرة عىل املهارات 
العملية التي يتوجب عىل جميع املشاركني إتقانها 

فحسب بل أيًضا عىل الفهم الجيد من الناحية 
النظرية التي تساهم يف تحليل املشكلة بشكل 

دقيق. إىل جانب هذا، فقد تم الرتكيز بشكل 
جوهري عىل مهارات االتصال مع العمالء.

ستواصل KBA هذه األنواع من الجهود لضامن 
حصول جميع عمالئها عىل خدمات ما بعد البيع 

تتسم بالكفاءة والرسعة وأعامل التصليح ملنتجات 
ياماها الخاصة بهم. 

KBA ،من أدهي يولياوان

قامت رشكة Karya Bahari Abadi ذات 
املسؤولية املحدودة (KBA) واملوزع ملحركات 

ياماها الخارجية يف إندونيسيا بعقد فعالية 
التدريب الثانية ذات املستوى الفيض التابعة 

ألكادميية ياماها التقنية (YTA) يف شهر أكتوبر 
وذلك عىل شاطئ Mentigi يف جزيرة لومبوك.
من أجل حصول فنيي الخدمة من ياماها عىل 

الشهادة الفضية من أكادمية ياماها التقنية 
(YTA)، فإنه يتوجب عليهم بدايًة الحصول عىل 

الشهادة الربونزية من أكادميية ياماها التقنية 
(YTA) ومن ثم حصولهم عىل خربة ال تقل عن 

سنتني إضافيتني بصفتهم ميكانيكيني مامرسني. إذ 
يتوجب عليهم أيًضا اجتياز امتحان خطي استناًدا 

إىل مواد تدريبية خاصة بالشهادة الفضية ومن 
ثم الخضوع لتدريب مدته خمسة أيام. 

ومن بني 13 فني مشارك هذه الفرتة، أتم 11 

التدريب ذو املستوى الفيض ألكادميية ياماها التقنية 
(YTA) يف إندونيسيا

جولة إخبارية
النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك


