
 اوال : فتح الرابط الخاص بدخول الشرکاء

 اذا کان لدیك حساب شریك مسبق اضغط للدخول عبر رقم الجوال املسجل او االیمیل املضاف
حیث سیصلك کود التفعیل للدخول (علی الجوال او االیمیل

 اذا لم یکن لدیك حساب مسبق فاضغط علی کلمة انضم الینا اذا کنت مشترك جدید

أول خطوة هي تسجیل املعلومات الخاصة بالنادي
 

اسم املرکز الریاضي :مثال - مرکز القوة للمالکمة
 اسم ولقب املفوض لدخول وتسجیل صفحة النادي والتحکم بالحساب

مثال: اسم: احمد  اللقب : محمد          
رقم الجوال واالیمیل الخاص باملفوض

املوافقة علي اتفاقیة االستخدام وسیاسة الخصوصیة واتفاقیة االشتراك في تطبیق یوما
 الضغط علی زر املتابعه

 رياضتك على كيفك



أول خطوة هي تسجیل املعلومات الخاصة بالنادي
 

اسم املرکز الریاضي :مثال - مرکز القوة للمالکمة
 اسم ولقب املفوض لدخول وتسجیل صفحة النادي والتحکم بالحساب

مثال: اسم: احمد  اللقب : محمد          
رقم الجوال واالیمیل الخاص باملفوض

املوافقة علي اتفاقیة االستخدام وسیاسة الخصوصیة واتفاقیة االشتراك في تطبیق یوما
 الضغط علی زر املتابعه

 ثاني خطوة هي تسجیل ورفع املستندات الرسمیة
للمرکز أو النادي الریاضي

 
( رخصة العمل (نوعها)  تاریخ انتهاء الصالحیة (مع ارفاق الصورة

( شهادة تسجیل ضریبة القیمة املضافة (مع ارفاق الصورة
 رقم الحساب البنکي االیبان الخاص باملرکز کمؤسسة أو الشرکة

( ارقام فقط بدون حروف (مع ارفاق صوره لالیبان
 الضغط علی زر التسجیل الکمال بیانات املرکز



ثالث خطوة تم انضمامك ملنصة یوما الدخول للوحة التحکم الخاصة بالنادي
 

( تفعیل الحساب وظهوره في التطبیق بعد مراجعة اکتمال البیانات)



تسجیل دخول الشرکاء
النوادي واملراکز الریاضیة

 اذا کنت مسجل مسبقا تجاهل الخطوات السابقة
 وانتقل مباشرة إلی صفحة دخول الشرکاء 



تسجیل دخول الشرکاء
النوادي واملراکز الریاضیة

االنتقال الی صفحة الشرکاء املسجلین في منصة یوما

یتم بالدخول عن طریق رقم الجوال ملسجل مسبقًا او االیمیل 

 سوف یصل رمز تفعیل مکون من 4 ارقام للتحقق 

 اذا کنت مسجل مسبقا تجاهل الخطوات السابقة
 وانتقل مباشرة إلی صفحة دخول الشرکاء 



 الرئیسیة 

في هذه الصفحة تجد مختصر عام للتقاریر
 إجمالي املبیعات لجمیع الفروع

إجمالي عدد الجلسات لجمیع الفروع
 متوسط ایراد الجلسة
 عدد الفروع املسجلة

 إذا کان هذا اول دخول لك للوحة التحکم إذهب مباشرة إلی اختیار
.شاشة إعدادات النادي إلضافة البیانات األساسیة للنادي



إدارة الفروع  
 

في هذه الصفحة تجد قائمة بالفروع املسجلة      

 اذا لم یکن هناك فرع مسجل قم باضافة فرع جدید بالنقر علی " + " ا

 إضافة جدید  أعلی الصفحة الی الیمین

 بعد االنتهاء من اضافة الفروع الخاصة بك مع استکمال کامل البیانات

والسعر األساسي للساعة في النادي

 قم بالضغط علی "عرض التفاصیل"  لکل فرع

لتدخل علی بیانات صفحة الفرع

 التفاصیل :  في أعلی الشاشة الخاصة بالفرع جهة الیسار ستجد الکود

الخاص بالفرع (یتم طباعته ووضعه في طاولة  االستقبال في فرع النادي )

االنشطة: قم بإضافة األنشطة والخدمات املوجودة في الفرع 

فرع النرجس

 فرع العلیا

فرع العزیزیة



إدارة الفروع  
 

في هذه الصفحة تجد قائمة بالفروع املسجلة      

 اذا لم یکن هناك فرع مسجل قم باضافة فرع جدید بالنقر علی " + " ا

 إضافة جدید  أعلی الصفحة الی الیمین

 بعد االنتهاء من اضافة الفروع الخاصة بك مع استکمال کامل البیانات

والسعر األساسي للساعة في النادي

 قم بالضغط علی "عرض التفاصیل"  لکل فرع

لتدخل علی بیانات صفحة الفرع

 التفاصیل :  في أعلی الشاشة الخاصة بالفرع جهة الیسار ستجد الکود

الخاص بالفرع (یتم طباعته ووضعه في طاولة  االستقبال في فرع النادي )

االنشطة: قم بإضافة األنشطة والخدمات املوجودة في الفرع 



 

 اوقات العمل : تستطیع تقسیم الیوم إلی عدة 

 فترات مع امکانیة تسعیر کل فترة علی حدة (علی

 سبیل املثال قد یختار النادي تسعیر األوقات املیتة

من الیوم بتسعیرة أقل من التسعیرة األساسیة)ا



 

الصور : قم بإضافة الصور الخاصة بالفرع

 

التقییمات : یظهر لك تقییمات املستخدمین للفرع



 قم بإضافة املدربین وحدد الفروع التي یعملون بها

النرجس            خلود سالم            نساء   فرع 



الحصص التدریبیة 

 تستطیع من خالل هذة الصفحة عمل جدول شهري او

 اسبوعي للحصص الریاضیة املتوفرة في کل فرع

 مع امکانیة تحدید السعر ونسبة الخصم و العدد األقصی

. للحصة التدریبیة الواحد YOMA للمتدربین من تطبیق

 .

  نساء        

  نساء        



اعدادات النادي 
 

 یمکنك من خاللها اضافة والتعدیل علی البیانات

 األساسیة للنادي من اسم وصور الشعار والتفاصیل

التي تظهر في الصفحة الرئیسیة للتطبیق



 لوحة التحکم ستساعدك في معرفة أداء النادي او الفروع مع معرفة التقییمات

 ومستوى األداء ومعرفة املبیعات والدفعات وعمل تقاریر واستخراج جمیع البیانات

اعدادات النادي 
 

 یمکنك من خاللها اضافة والتعدیل علی البیانات

 األساسیة للنادي من اسم وصور الشعار والتفاصیل

التي تظهر في الصفحة الرئیسیة للتطبیق



 بعد االنتهاء من التسجیل سنقوم
 بمراجعة صحة البیانات املدخلة ومن ثم
 التواصل مع الرقم املسجل في الحساب
التفعیل النهائي للحساب في التطبیق



www.newp.yomapp.com
+966 59 066 7474


