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any time ... any where
PAY

What is eNet ?

 First and largest Electronic Payment
 Network serving consumers and businesses
 through various channels and thousands of
service points all over Kuwait

أول وأكبر شبكة للدفع اإللكتروني  في الكويت تخدم المستهلك والتاجر من خالل قنوات الكترونية متعددة



الدفع  في  متخصصة  شركة  أول   - نت  إي   - اآللية  الخدمات  شبكة  شركة 
االلكتروني في دولة الكويت حيث توفر أنظمة تحصيل اإليرادات لمؤسسات 

القطاع العام والخاص.

 4.5 قدره  مال  برأس  كويتية  مساهمة  كشركة   2005 عام  في  تأسست 
مليون دوالر أمريكي. 

تستخدم الشركة تكنولوجيا األلياف البصرية في بنيتها التحتية في مجال 
االتصاالت مع أنظمة حماية متطورة تؤمن لها شبكة إستخدام آمنة.

إي نت هي رابط بين التاجر والمستهلك وتعمل على توفير الجهد والوقت  
لكالهما.

تركز الشركة على توفير حلول دفع الفواتير  لمساعدة التجار والمستخدمين 
على حد سواء على تسوية مدفوعاتهم من خالل تقنية سهلة االستخدام 
عن طريق قنواتها المتعدد ) موقع الشركة - نقاط البيع - أجهزة الخدمة 

الذاتية - تطبيق الهواتف الذكية( ... وغيرها من القنوات المتنوعة. 

 Automated Services Network Company -eNet- The first company
 specialized in electronic payment in Kuwait, providing revenue
collection systems for public and private sector institutions.

 Established in 2005 as a Kuwaiti shareholding company with a
capital of $ 4.5 million.

 eNet uses optical communication technology in its infrastructure
with advanced security systems to ensure a secure use network.

 eNet is a link between the merchant and consumer, saving effort
and time for both.

  eNet provide solutions for paying bills, enabling merchants and
 consumers to settle their payments using easy-to-use technology
 and through utilizing eNet’s  multiple channels (eNet Portal, POS,
Kiosk and smartphone Apps) ... and other various channels.

About eNet ?



 eNet Scope

 The first company specialized in electronic payment in Kuwait

  Over 14 years of experience in various payment solutions

  More than 950 K monthly transactions with a total collection of 27m $

 Multiple payment methods to suit all customers

 Service provider for local banks through online banking services

 More than 4,500 point of sale & Kiosk spread throughout Kuwait

 More than 180 varied payment services through its channels

 Exclusive services for schools, charitable societies and more

 The only company approved in Kuwait to provide MNB service

 A dedicated payment solutions team

-  أول شركة متخصصة في الدفع االلكتروني في الكويت
- أكثر من 14 عاًما خبرة من في مجال حلول الدفع المتنوعة

- أكثر من 950 ألف معاملة شهرًيا بإجمالي تحصيل 27 مليون دوالر شهريًا
- وسائل متعددة للدفع تناسب جميع العمالء

Online Banking مزود خدمة للبنوك المحلية من خالل -
- أكثر مة 4500 نقطة بيع وجهاز خدمة ذاتي منتشر في جميع أنحاء الكويت

- أكثر من 180 خدمة دفع متنوعة عبر قنواتها
- خدمات حصرية للمدارس وللجمعيات الخير وغيره

- الشركة الوحيدة المعتمدة في الكويت في تقديم خدمة تحويل األرقام
- فريق متخصص في حلول الدفع



 Our
Mission

&
Vision

s a v e  t i m e  &  E f f o r t
 To contribute to the nation’s economic growth by
 providing state of the art and highly sophisticated
 payment solutions to the local community and GCC.
 To achieve eNet strategic goals focused on service
 quality and availability, along with customer
 satisfaction.
 To adhere to very strict regulations to contribute in
 mitigating the risk of fraud that we consider as our
obligation.

خالل  من  الكويت  لدولة  االقتصادي  النمو  في  المساهمة 
ولدول  المحلي  للمجتمع  المتطورة  الدفع  حلول  توفير 

مجلس التعاون الخليجي. 

التي ترتكز على جودة  تحقيق أهداف إي نت اإلستراتيجية 
الخدمة وتوافرها مع الحرص علي رضا العمالء. 

التخفيف من  للغاية لنساهم في  إعتمادنا قواعد صارمة 
مخاطر االحتيال التي نعتبرها إلزاًما علينا. 



Our Values

 Save Time and Effort
 Provide 24/7 payment services
 Provide Merchants with more collection outlets
 Reduce Infrastructure Investment
 Ensure maximum security for transactions
 Diversity in different payment methods.

- توفير الوقت والجهد
- تقديم خدمات الدفع 7/24 

- تزويد التجار بمزيد من منافذ التحصيل 
- تقليل االستثمار في البنية التحتية

- ضمان أقصى قدر من أمن العمليات
- التنوع في طرق الدفع المختلفة



 Our Offerings

Payment Solutions
حلول الدفع

Payment Services
خدمات الدفع

خدماتنا



Payment
Services

خدمات الدفع
االتصاالت

Telecoms
خدمات الدفع الدولي

International Top-up
تسديد األقساط

Installments
الرسوم المدرسية

Schools Fees
األنشطة الخيرية
Charities

شحن بطاقات الوقود
Fuel Recharge Cards

بطاقات األون الين
Gift Card Online

القنوات الفضائية
TV Channels

بطاقات ألعاب األون الين
Digital Games

األنشط الترفيهية
Entertainments

الفعاليات
Event



Payment
Services
Telecoms

Kuwaiti Telecom Companies

Gulf Telecom Companies

Arab Telecom Companies

Other Telecom Services

خدمات 
االتصاالت

االتصاالت المحلية

االتصاالت الخليجية

االتصاالت العربية

خدمات إتصاالت آخرى



Payment
Services

Finance
2

تحصيل 
األقساط 
التمويلية



Payment
Services
Charities

تحصيل 
التبرعات 
الخيرية



Payment
Services
Schools &
Nurseries

 Approved by Public Administration
for Private Education

تحصيل
 رسوم

المدارس
والحضانات



Payment
Services
Electronic
Gift Cards

بطاقات 
األون الين



Payment
Services
 Digital
Games
البطاقات 
الترفيهية 
واأللعاب 

االلكترونية



Payment
Services

 TV
Services
األشتراك 
والتجديد 

في القنوات 
الفضائية



قنوات الدفع
Payments Channels



eNet Online
Online Banking
e-Government
Kiosk
POS
Mobile App

الموقع االلكتروني للشركة

Online Banking
الموقع الحكومي لدولة الكويت

أجهزة الخدمة الذاتية

نقاط البيع

 eNetPay تطبيق



One API... get all the services

Under Integration Under IntegrationUnder Integration

تم ربط نظام الدفع االلكتروني مع جميع البنوك المحلية تقريبًا مما يسمح لعمالء البنوك  اإلستفادة من أكثر من  180 خدمة االلكترونية.
Payment system has been linked with almost local banks, allowing banks customers to benefit from more than 180 electronic services.



Sales Team
جميع مواقع أجهزة الخدمة الذاتية  المنتشرة في الكويت تحت إدارة فريق مبيعات ذو خبرة 
في إدار الجهاز ومساعدة العمالء وأيضا في الترويج للخدمات المعروضة على تلك األجهزة

 All Kiosk locations located in Kuwait are operated by sales team Highly
experienced to assist clients and to promoting services

4420

105

Locations KIOSK

POS



 Payment
Solutions

Just Relax
حلول الدفع



Payment Gateways
-  Online Payment solution for all business
-  Quick integration with payment gateway
-  Platform independent solution with reporting systems

CPG

Flow
Online Invoicing Solution
-  Supports all businesses models without any integration
-  Supports KNET or Credit Card payments
-  Real time reports and bank transfer within 2 business days
-  No infrastructure requirement for clients

TAHSEEL
Online

e-School

Bulk SMS Payment Links
-  Supports all businesses models without any integration
-  Supports KNET or Credit Card payments
-  Real time reports and bank transfer within 2 business days
-  No infrastructure requirement for clients
-  Used for rentals - schools Fees - nurseries Fees - law firms .. etc

e-School Solutions
-  Pay school fees anytime anywhere
-  Supports Cash, KNET or Credit card payments
-   Real time reports and bank transfer within 2 business days

بوابات الدفع
-  حلول الدفع عبر اإلنترنت لجميع األعمال

-  التكامل السريع مع بوابة الدفع
-  منصة مستقلة مع أنظمة التقارير والمتابعة

الفاتورة االلكترونية
-  تستخدم في جميع األعمال دون الحاجة للربط مع أي نظام
-  يمكن الدفع عن طريق الكي نت وبطاقات الفيزا والماستر

-  تقارير لحظية للعمليات والتحويل المصرفي في غضون يومي عمل
-  ال يوجد متطلبات البنية التحتية للعمالء

روابط الدفع بالجملة
-  تستخدم في جميع األعمال دون الحاجة للربط مع أي نظام
-  يمكن الدفع عن طريق الكي نت وبطاقات الفيزا والماستر

-  تقارير لحظية للعمليات والتحويل المصرفي في غضون يومي عمل
-  ال يوجد متطلبات البنية التحتية للعمالء

-  تخدم مكاتب تأجير السيارات - رسوم المدارس  والحضانات - مكاتب المحاماة .. الخ

أنظمة تحصيل الرسوم المدرسية
- دفع الرسوم المدرسية نقدًا في أي وقت في أي مكان من خالل أجهزة الخدمة الذاتية

-  يمكن الدفع عن طريق الكي نت وبطاقات الفيزا والماستر
-  تقارير لحظية للعمليات والتحويل المصرفي في غضون يومي عمل



Events
-  Event management
-  Manage events registations, Training, & e-Ticketing
-  Supports cash, KNET or Credit Card payments
-  Real time reports and bank transfer within 2 business days

Events

e-Rent

Cashless

e-Rent Solutions
-  Robust Property Management Solution
-  Online Payment and Receipts for tenants & SMS reminders
-  Supports Cash, KNET or Credit Card payments
 -  Rent, maintenance, contracts and expenses management
-  Real time reports and Bank transfer within 2 business days

eNet wallet
 Cashless an easy to use online wallet and pay online payments through eNet
 Mobile and Online applications. Organize  your regular payments with Cashless
Wallet and pay them from the same application!

Secure and Instant Access
 Access your Wallet instantly through eNet Pay mobile application and fund it
from any of your bank accounts and you are ready!

Pay, Redeem and More..
 Wallet allows you to not just pay your bills- you can even redeem vouchers and
and get rewrad points.

فعاليات
-  إدارة الفعاليات

-  أنظمة حجز التذاكر االلكترونية ومراكز  التدريب
-  يمكن الدفع عن طريق الكي نت وبطاقات الفيزا والماستر

-  تقارير لحظية للعمليات والتحويل المصرفي في غضون يومي عمل

أنظمة تحصيل اإليجارات
-  نظام متكامل إلدارة الممتلكات

-  نظام دفع اإليجارات مع نظام التذكير اآللي للمستأجرين
-  يمكن الدفع عن طريق الكي نت وبطاقات الفيزا والماستر

-  إدارة العقود والمصروفات واإليجارات مصاريف الصيانة الصيانة ، 
-  تقارير لحظية للعمليات والتحويل المصرفي في غضون يومي عمل

المحفظة االلكترونية
سهولة االستخدام لجميع مدفوعاتك عبر الموبايل، حيث يمكنك تنظيم 

مدفوعاتك العادية من خالل تطبيق -

دخول آمن وفوري
يمكنك الدخول إلى محفظتك على الفور من خالل تطبيق eNet Pay وتعبئتها 

من أي من حساباتك المصرفية لتصبح جاهزة لإلستخدام

الدفع واالسترداد ..
تسمح لك المحفظة ليس فقط بسداد فواتيرك ، بل الحصول على نقاط مالية  

يتم إستراداها في أي وقت



 Growth in Kuwait
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 eNet has a built-in fraud protection system which includes our in-house fraud
 protection layer as well as the 3-D Secure layer. This two-layered system ensures
 that all your transactions are highly secure and hassle free.

 We have implemented security mechanisms at all levels of communications
 among eNet, busniess and customers. All communications are through firewalls
 and data transfer is encrypted and compliant with the industry standards and
 best practices. All our web servers are SSL certified.

 We have regular monitoring and security audits conducted and is reviewed
 internally from time to time. A change control policy is in place that validates and
controls all changes to our systems.

Security

لدى إي نت نظام حماية ضد اإلحتيال مدمج يتضمن طبقة الحماية من االحتيال الخاصة بنا 
باإلضافة إلى طبقة الحماية ثالثية األبعاد. يضمن هذا النظام الثنائي أن جميع معامالتك 

آمنة تمامًا. 

والعمالء  نت  إي  بين  االتصاالت  مستويات  جميع  على  أمنية  آليات  بتطبيق  قمنا 
والمستخدمين. جميع االتصاالت من خالل جدران الحماية ونقل البيانات مشفرة ومتوافقة 

 SSL مع معايير الصناعة وأفضل الممارسات. جميع خوادم الويب مدعمة بشهادة

جميع  في  وتتحكم  تراقب  تحكم  وأنظمة  منتظمة  ومراقبة  أمنية  تدقيق  عمليات  لدينا 
األمن المعامالت التي تتم على أنظمتنا. 

والحماية



   Bahbahani Complex, 15 Floor - Jaber Al Mubark St., Sharq, P.O.Box: 1459 Safat 13015 Kuwait
Tele.: (965) 22474620/1/2/3  - 22419550/1 - Fax  : (965) 22474618

Sales & Marketing
50000407 - 96628315 - 96931217

Customer Service :
   96628353 - 96628322 - 96628346 - 96628360

Technical Support :
   96621225  - 96628350 - 96628370

  E-Mail:  info@e.net.kw
 www.e.net.kw - www.onepay.com.kw

FollowUsFree Download https://e.net.kw/m

https://www.e.net.kw/
https://onepay.com.kw/Quickpay.aspx
https://www.facebook.com/enet.pay.7
https://www.instagram.com/enetpay/


Automated Services Network Co.
شركة شبكة اخلدمات اآللية

With Best Complements


