الطريقة األسهل إلدارة الفواتيرعبر اإلنترنت
Your Easy Way for Online Invoice Management

Provided by:
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ألول مرة في الكويت
First Time in Kuwait
 هو أداة إلدارة الفواتير تلبي احتياجات جميع أنواع األنشطة التجارية التي تزدهر من خالل روابط الدفع السريعةFLOW
.واآلمنة
يمكن للمستخدمين االستفادة من جميع الخيارات المختلفة في إنشاء فواتير مثل إضافة خيار فاتورة متكررة والتذكير والمزيد
.من الخيارات
 فقط أدخل المبلغ الذي ترغب في أن يدفعه العميل مع معلومات االتصال الخاصة به وسوف يتم إرسال رابط..العملية بسيطة
.الدفع عبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني أو عبر الواتس اب
FLOW is an invoice management tool catered to help all types of thriving
businesses through our fast and secure payment facilities.
Businesses can utilize different options in creating invoices such as adding a
recurring option, reminders, and many more.

The process is simple. Just insert the amount you would like the customer to pay
along with their contact information and a payment link will be sent via SMS or email
or WhatsApp.

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw
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كيف يعمل؟
How it works?

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw
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موجز عن الخدمة
The Service in Brief

ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺗﺮﺗﻴب وإرﺳﺎل اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻋﺒﺮ اإلﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
.ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪﻓﻊ
Helps you divide, arrange and send invoices
online with payment Gateway.

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw
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المزايا
Benefits
متوفر باللغتين اإلنجليزية والعربية وﻳﻤﻜﻦ للعميل الدفع ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن
ﻳﺘﻢ ارﺳﺎل رواﺑﻂ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮرا لعدد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻘﻂ

اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﻴﺎرات ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأدوات إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أخطار التحصيالت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﺣﺘﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎل
7/24 ﺪﻋﻢ ﻔﻨﻲ علي مدار الساعة
سرعة في التحصيالت المالية
• Available in both English and Arabic and Can pay from anywhere

• Payment links are sent instantly to unlimited number of transactions
• Commission is based on successful transactions only
• Enjoy different invoice options and reporting tools to maximize business performance
• Reduces the risk of cash collections and fraud risk
• 24/7 Technical support
• Fast payment collection

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw
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تقارير العمليات
Transaction Reports
 ﺑﺘﺰوﻳﺪك ﺑﻨﻈﺎمeNet  ﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ.ﺳﺘﻌﻤﻞ أدواﺗﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إلعداد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺘﺒﻊ أداء ﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﺘﺠﺎري
:ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ التالي
ﺗﻘﺎرﻳﺮ فورية ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ

•

ﺗﻘﺎرﻳﺮ فورية ﻣﻮﺿﺤﺔ اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ والمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي وغيرها

•

 ﺳﻨﻮﻳﺔ لجميع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺷﻬﺮﻳﺔ، اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ

•

يمكن ﺗﻌﺪﻳﻞ وإﺿﺎﻓﺔ أﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أخري

•

Our different reporting tools will help you analyze and track your business’s
performance. eNet will provides full access daily transaction reports that includes
the following:
•

Real time online reports for all transactions.

•

Detailed reports for each payment includes client name, paid amount,
remaining amount, etc.

•

Summary reports for all collections per day, week, month and year.

•

Other client reports will be customized according to service delivered.

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw
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تسوية الحساب
Account Reconciliation
ﺟﻤﻴﻊ المبالغ التي تم تحصيلها ﺳﻴﺘﻢ تحويلها آﻟﻴﺎ إلي الحساب البنكي خالل يومين ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ تحصيلها
All collected payments will be transferred to the bank account within 2 working
days of its collection

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw
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التكلفة
Financial Summary

1.
2.

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw

Setup Fees

رسوم الربط اآللي

One time Setup Fees

تدفع لمرة واحدة فقط

Transaction Fees

رسوم الدفع

0.500 Fills

 فلس0.500

Fees per Transaction
To be Paid by the Parent

عمولة العملية الواحدة
تخصم من ولي األمر
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Our Clients

Travel Agents
Yaish Travel & Tourism
Marcopolo Travel & Tourism
Travel World Company
Al Salhiah World Travel & Tourism
Travelspirit Travels & Tourism Co.
Al Sabah Travel
Farwaniya Travels & Tourism Co.
Al Wataniya Travels & Tourism Co.
Excell Travels & Tourism Co.
Number One Travel
Ex Where Travels
Al Manshar Travels
The Holidays to Book Hotels and Real Estate
Royal Travel Company
Doodh Travels
Al Rayan Travel
Al Arjowan United Travels & Tourism Co.
Thai GCC
G I Hotels
Alfa Travel & Tourism
Sabio Intl Travel and Tourism
Safreatcom Travel
Reve Travels
Al Sane Travel Agency
Eternity Travel
Badra Intl Co for Reservation Hotels Sanatorium
Unstoppable Travels
Alahram Althalatha Travels Co
Al Masila Tourism & Travel
Cardinal for Booking Hotels
I Travel Kuwait Travel and Tourism
Kuwaiti Luxury Travel
Travelco Group
Al Hamrah Hotel Company
Smile Holidays
Fly In Travel & Tours
lbn Khaldon Travel & Tours
Balad Almusafer Travel & Tours
B&S Travel
Al Arjowan United Travels
Al Sadaqa Travel
Royal Intl Travel
Fast Ticket & Travel
Satlite
Sahran Intl for Gen. Trad. & Cont.
Abu Dhabi Plus
Kamran Sat

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw

Nabeel Sat
Arfan Sat
Hawali Star for Electronic
Technosat Est. for Electrical Tools
Mohamad Sat
Space Station Est. for Elect. & Elec.
TAC Technology Est.
Ajman Intl Est.
Global Vision
Ajman Intl Est. (Kamal Akbar Ali)
New World Sat (Mohd Rashed Khosh Mohd)
White Moon
Faisal Sat
Yabila Express
Nahdat Al Kuwait Sat
Al Hariri Sat
A-Jad Sat
Kuwait International
Abdullah Sat
Imran Sat
Satellite Plus
Lawyers
Saad Saleh Al Khannah Law Office
Adullah Mansour AL-Furaih
Sahala Consultancy
Al Khebra Legal Consultants and Lawyers
Hawraa Nader A Al Habib Office
Lawyer Nuha Al Rayes Office
Mawatheeq Legal Consultancy and Law Firm
Nora Shalleh
Lawyer Office Abdullah s. Al-Daihani
Lawyer Kholoud Al-Anasri
Law Center Group
Lawyer Office Fahad M.M.AL Fadhli
Eman Al Ajmi
Al-Eid Low Firm Group
Lawyer Office Ebaid L Al Harabi
Lawyer Office Abdulaziz Alanze
Schools
American German School
Almarefa Exemplary School For Boys
Cambridge English School - Hawally
Cambridge English School - Mangaf
Elmarefa Exemplary School For Girls
Pakistan Private School
Pakistan Private School Second Branch
Ajial Bilingual School

Al Fashy Nursery for Preparing Leaders
Mafez Leadership Nursery (Daar Hadanet
Mafaaz)
Cambridge English
Amazing Kids Academy
Young Leaders Academy (Nursery)
Elmarefa Exemplary School for Boys
Hadiya Academy
Al-Safwa Ideal School
FN Make Up Academy
Food & Coffee
Soleil Chocolaterie
Bay Founic
Burger Factory
Knooz Al Sharq Café
Fresh Points Food Group Co
Mehbaj Kaifk Coffee
Mowajeeb Catering
FROST GELATO
Taste And Event
Sinless Restaurant
Flowers Shop
Al Shamy National Flowers & Plants Co.
Madame Mantis Florist
Vows and Bees for Flower and Plants
Amuse for Flower and Plants Company
Cars
Sahari Car Rental
Afro Institute
Abeer Car Rental 2
Kuwait Car Co
Wash Car
Automak
Shops
Tellephony Delivery Co.
wan Moblies and Accessories
Fashion Apps 4U
Hadi Shop
Ibleso Shop
Panda Fashion
Haremlique
Sergio Rossi
Brandtk
Dar Joudi
Events - Training Center
Zouk Bookstore

Wasm Training Center
Mqamash Exp.
Future Training Center
Self-motivation
Change Your Life
Nahda Modern Institute
Positive Discipline Course
Real Estate
Al Mutawa Real Estate
Sumo Real Estate
Al Nami Real Estate
Focus Intl. G. T. C. Real Estate
Golden Sands
Baby B
Al Tashyeed Real Estate
Waqf - Yacob Yousuf Behbehani
Computer
Approc
Kuwait Intl Computer Center Co.
Al Fahad Regional GTC WLL
Smart network
Security Systems Co.
Charities
Nama Charity
Tarahom Charity
Bashayer Al Kair Society
Ayatt Charity
Medical
a Fete Hospitality & Reception
Avenue Beauty Clinic
Clinique Dela Peau
Creative Clinic
Kuwait Dental Association
Royale Home Health
Media
Al Daleel
PXl Media Co.
Action Media - Al Daleel
Companies
Al Jawadar & Al Seaidan Gen Trad Co.
Nemo General Trading Co.
Japanies Technologies (Al Taqneyah..)
Asaliesl Group

Sarheed Jewels for Gen. Trade
High Quality for Importing & Exporting
Miyah Al Arabi Company
Kuwait Taste
Bader Al-Badoor Co.
Mazaiya Soft Co
(International Governance Co)
Synergy Falcon General Trdg Co LLC
Kuwait Soledeer Co.
AlShaya Marine Gen Trdg Co
Ahmed Advocates Consultants
Cyptos Advisory
Smart Care Mobiles
(The Support Regional Co.)
Almulla international finance
Al Omair United Co
Grid (AlNoun Trading Company)
Al Bayader Arab General Trdg Co
Orbex Limited
Al Rathaan Electronics
Job Solutions for Human Resources Development
Al Baram Factory for Glass & Mirror
Al Noor Al Hadi Factory
Badra Trading Co.
Personal
Farah Al Rabiah
Esteklal Lash
Abdul Rahman Khaled Saleh Al Ghunaim
Ramadhan Mohammad Ibrahim Abdullah
Clinton Ashwin Misquitta
Amer Ashraf Al Hareeri
Fancy (Hooreyah Nabulsi)
vbuy2u (Shajahan Musaliyarakath)
Jasmine_Q8 (Reem A F Al Jaassar)
for u
4 Sale KW (Fawwaz Khaleel Al Sulaiman)
for u store
Faisal Al Qashout
Anwar Al Taiyeb
Youth Apparel (Loulwah Duaij AlSabah)
Meshal Al Nour Gurtains
Mohammad Kanso
KnaraWallet
Mini (Nada M S Al Dhaif)
wazeera
Gulnar
Egkw.Com
Talal

عمالئنا
شركة الجودة العالية لالستيراد والتصدير
شركة المياه العربية
شركة مذاق الكويت
شركة بدر البدور
شركة مزايا سوفت
(شركة الحوكمة الدولية)
شركة سينيرجي فالكون للتجارة العامة
شركة سوليدير الكويت
شركة الشايع البحرية للتجارة العامة
احمد للمحاماة واالستشارات
سابوتس للمحاماة واالستشارات
العناية الذكية للهواتف المحمولة
(شركة الدعم اإلقليمي
المال الدولية للتمويل
شركة العمير المتحدة
شركة النون التجارية
شركة البيادر العربية للتجارة العامة
شركة أوربكس للتداول
شركة الرثعان لإللكترونيات
مركز الحلول الوظيفية للتدريب
مصنع البرام للزجاج والمرايا
مصنع النور الهادي
شركة بدرة التجارية
أفراد
فرح
استقالل الش
عبد الرحمن خالد صالح الغنيم
رمضان محمد إبراهيم عبد هللا
كلينتون
عامر اشرف الحريري
فانسي (حورية نابلسي)
شاجان
ريم الجسار
من اجلك
فواز السلمان
متجر يو
فيصل القشوط
أنور الطيب
مالبس الشباب (لؤلؤة دعيج الصباح)
مشعل النور
محمد كانسو
كنارا والت
ميني (ندى محمد الضيف)
وزيره
Gulnar
Egkw.Com
طالل

معرض مقمش
مركز المستقبل للتدريب
مركزالدفع الذاتي
تطبيق غير حياتك
معهد النهضة الحديث
دورة االنضباط اإليجابي

عقارات
شركة المطوع للعقارات
شركة سومو العقارية
شركة النامي للعقارات
عقارات جي تي سي
شركة الرمال الذهبية
بيبي بي
الرشيد للعقارات
وقف  -يعقوب يوسف بهبهاني
حاسوب
أبروك للكمبيوتر
شركة مركز الكويت الدولي للكمبيوتر
شركة الفهد اإلقليمي
الشبكة الذهبية
شركة أنظمة اآلمان
جمعيات خيرية
نماء للزكاة والخيرات
جمعية تراحم الخيرية
جمعية بشاير الخير
جمعية آيات الخيري
طبي
عيادة ضيافة
عيادة افينيو للتجميل
كلينيك ديال بو
عيادة االبداع
الجمعية الكويتية لطب األسنان
رويال هوم الصحة
ميديا
الدليل
شركة بي أكس واي للدعايو واالعالن
أكشن ميديا – الدليل
شركات
شركة الجودر والسيدان للتجارة العامة
شركة نيمو للتجارة العامة
شركة التقنية اليابانية
مجموعة أصايل
سرهيد جواهر للتجارة العامة

حضانة الفشي إلعداد القادة
حضانة حفز للقيادة
مدرسة كامبريدج اإلنجليزية
اكاديمية مدهشة لالطفال
أكاديمية القادة الشباب (حضانة)
مدرسة المعرفة النموذجية للبنين
أكاديمية هدية
مدرسة الصفوة النموذجية
أكاديمية أف أن
مطاعم
شوكالته سلسل
باي فونيتش
برجر فاكتوري
كنوز الشرق كافيه
شركة فريش بوينت فود جروب
مهباج كيفك
شركة موجيب للتموين
فروست جيالتو
مطعم الحدث
مطعم سينليس
متجر الزهور
شركة الشامي للزهور والنباتات
مدام الزهور
وعود ونحل للزهور والنباتات
شركة يورك الزهور والنباتات
سيارات
صحاري لتأجير السيارات
معهد األفرو
عبير لتأجير السيارات 2
شركة الكويت للسيارات
غسيل سيارة
أوتوماك
محالت
شركة توصيل التليفون
وان للكسسورات
يو لألزياء
هادي شوب
متجر لبلسو
أزياء الباندا
حرملك
سيرجيو روسي
براند تك
دار جودي
مركز تدريب األحداث
مكتبة ذوق
المركز للتدريب

نبيل للستااليت
عرفان للستااليت
حولي حولي لاللكترونيات
مؤسسة تكنوسات لالدوات الكهربائية
محمد للستااليت
مؤسسة محطة الفضاء
مؤسسة تاك التقنية
مؤسسة عجمان الدولية
مركز الرؤية العالمية
مؤسسة عجمان الدولية (كمال أكبر علي)
نيو ورلد للستااليت (محمد راشد خوش محمد)
أبيض للستااليت
فيصل للستااليت
يبيال اكسبريس
نهضة الكويت للستااليت
الحريري للستااليت
جاد للستااليت
الكويت الدولي للستااليت
عبد هللا للستااليت
عمران للستااليت
القمر الصناعي بلس
محاماة
مكتب سعد صالح الخنة للمحاماة
عبدهللا منصور الفريح
سهيل لالستشارات
الخبرة لالستشارات القانونية والمحاماة
مكتب حوراء نادر الحبيب
مكتب المحامي نهى الريس
المواثيق لالستشارات القانونية والمحاماة
شاليه نورا
مكتب المحامي عبد هللا الديحاني
المحامي خلود األنصاري
مجموعة مركز القانون
مكتب المحامي فهد محمد الفاضلي
ايمان العجمي
مجموعة العيد لو فيرم
مكتب المحامي عبيد الحربي
مكتب المحامي عبدالعزيز العنزي
مدارس
المدرسة األمريكية األلمانية
مدرسة المعرفة النموذجية للبنين
مدرسة كامبردج االنجليزية  -حولي
مدرسة كامبردج اإلنجليزية  -المنقف
مدرسة المعرفة النموذجية للبنات
مدرسة باكستان الخاصة
مدرسة باكستان الخاصة الفرع الثاني
مدرسة أجيال ثنائية اللغة
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وكالء السفر
يعيش للسفر والسياحة
ماركوبولو للسياحة والسفر
شركة عالم السفر
عالم الصالحية للسفر والسياحة
شركة سفريات سبيريت للسياحة والسفر
الصباح للسياحة والسفر
شركة الفروانية للسياحة والسفر
الشركة الوطنية للسياحة والسفر
شركة اكسل للسياحة والسفر
رقم واحد للسياحة والسفر
السابقين للسياحة والسفر
سفريات المنشر
العطل لحجز الفنادق والعقارات
شركة رويال للسياحة والسفر
رحالت دود
الريان للسياحة والسفر
شركة األرجوان المتحدة للسياحة والسفر
مجلس التعاون الخليجي التايالندي
أي جي للفنادق
الفا للسياحة والسفر
سابيو الدولية للسفر والسياحة
سفرتكوم للسياحة والسفر
ريف للرحالت
وكالة سفريات الصانع
الخلود للسياحة والسفر
شركة بدرة الدولية للحجز الفندقي
رحالت للسياحة والسفر
شركة االهرام للسياحة والسفر
المسيلة للسياحة والسفر
الكاردينال لحجز الفنادق
مسافر الكويت للسفر والسياحة
السفر الكويتي الفاخر
مجموعة ترافيلكو
شركة الحمرة الفندقية
ابتسامة للسياحة والعطالت
الطائر للسياحة والسفر
خلدون للسفر والسياحة
بلد المسافر للسفر والسياحة
ب & أس للسياحة والسفر
سفريات األرجوان المتحدة
سفريات الصادق
رويال انترناشيونال ترافيل
تذكرة للسياحة والسفر
ستاليت
شركة سهران الدولية
أبو ظبي بلس
كامران سات

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw

11

FLOW

Interested?
Call one of our
sales executive now @

مهتم؟

إتصل اآلن بأحد مسئولي
التسويق علي األرقام التالية

99832070

99832070

96931217

96931217

96628315

96628315

98017071

98017071

You can always leave us your inquiry and we will get back
to you ASAP.
http://e.net.kw/ContactUS.aspx

www.e.net.kw
www.onepay.com.kw

.يمكنك ترك بياناتك وسنقوم بالتواصل معك في أقرب وقت

http://e.net.kw/ContactUS.aspx

• +965 2247 4620 /1/2/3
• info@e.net.kw
www.e.net.kw
www.onepay.com.kw

• http://e.net.kw

