
!مرحبًا

إلى بناء شراكة متينة معكم   Boston Scientificتتطلع 

.يبين هذا الدليل التوجيهات التي ستضمن إتمام دفع الفواتير في حينها

Boston Scientific:

لتقديم الطلبات لدى موردينا(PO)أوامر الشراء تُصدر •
ال يصدر في الظروف االستثنائية التي. على كل الفواتيررقم أمر الشراء رجاًء، اطلب دائما أمرالشراء وأضف •

ضمن الفاتورةBoston Scientificفي الشخص؛ جهة االتصال فيها أمر شراء، يجب إدراج إسم 

الفواتيردفعآجال •
(يوًما45)•

تستند آجال دفع الفواتير إلى تاريخ تلقينا الفاتورة•

للتعامل إلكترونيًا مع المورديناإلكترونيً استخدام                          •
SAP Business Networkنرسل أوامر الشراء وتُتََلقى الفواتير عن طريق شبكة •

SAP Business Networkنتوقع من موردينا المفضلين والمنتظمين أن يقوموا بتسجيل اإلشتراك على شبكة •

للحصول على مزيد من المعلوماتSAP Business Networkوندعوكم لزيارة موقع شبكة •

قد تنطبق بعض االختالفات من بلد آلخر1)
سنويًا/فواتير وأكثر210)

أو/لإلشتراك و( التسجيل اآلن)Register Nowاختر•
Aribaأرسل بالبريد اإللكتروني رقم المستخدم  • Network (ANID)الخاص بك إلى

supplierenablementemea@bsci.com

الخاص بكANIDباستخدام ( Trading Relationship Request)سنرسل إليك طلب عالقة تجارية •
SAP Business Networkبعد قبولك لذلك الطلب، سنستطيع القيام بالمعامالت معك عن طريق شبكة •

، SAP Business Networkستتلقى أوامر الشراء عن طريق شبكة )
(SAP Business Networkوسترسل الفواتير عن طريق شبكة 

تتوفر مادة تدريبية لدى  مركز إدارة الموردين الخاص بشركة •
Boston Scientific        يمكنكم الحصول عليها من خالل الرابط اٱلتي

:على                    يمكنكم إنشاء حساب مجاني

https://support.ariba.com/ariba-network-light-account
https://service.ariba.com/Supplier.aw/124995060/aw?awh=r&awssk=JTg5G2J9&dard=1
https://www.bostonscientific.com/
https://www.bostonscientific.com/en-US/supplier-resource-center/Ariba.html


:األسئلة العامة، االستفسارات عن الفواتير، وحالة المدفوعات

بيانات التواصل

SAP Business Networkالدعم التقني لشبكة 

Supplierenablementemea@bsci.comأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

استفسارات حول  طلبات الشراء

Europe-Procurement@bsci.comأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

النمسا
PtPDACH@bsci.com

(األلمانية واإلنجليزية)909470 0800
بولندا

PtPPoland@bsci.com
(البولندية واإلنجليزية)12082 8000

بلجيكا
PtPBelgium@bsci.com

(اإلنجليزية والفرنسية)89028 0800
البرتغال

PtPPortugal@bsci.com
(اإلنجليزية)785167 800

جمهورية التشيك
PtPCzech@bsci.com

(اإلنجليزية)50468 8000
PtPRomania@bsci.comرومانيا

الدنمارك
PtPNord@bsci.com

(اإلنجليزية)00228 806
روسيا

PtPRussia@bsci.com
800 551 (اإلنجليزية)0408

فنلندا
PtPNord@bsci.com

(اإلنجليزية)616 417 0800
يةالمملكة العربية السعود

PtPSaudiArabia@bsci.com
(اإلنجليزية)0118008501369

فرنسا
PtPFrance@bsci.com

(الفرنسية واإلنجليزية)542890 0805
جنوب أفريقيا

PtPSouthAfrica@bsci.com
(اإلنجليزية)600500 0800

ألمانيا
PtPDACH@bsci.com

(األلمانية واإلنجليزية)7526 664 0800
إسبانيا

PtPSpain@bsci.com
(اإلسبانية واإلنجليزية)900822785

إيرلندا
PtPIreland@bsci.com

(اإلنجليزية)674 851 1800
السويد

PtPNord@bsci.com
(اإلنجليزية)260 604 0201

إيطاليا
PtPItaly@bsci.com

(اإليطالية واإلنجليزية)59939 8009
سويسرا

PtPDACH@bsci.com
(األلمانية واإلنجليزية)167 110 0800

هولندا
PtPNetherlands@bsci.com

(اإلنجليزية)0220180 0800
تركيا

PtPTurkey@bsci.com
اإلنجليزية )82907744800800

(والتركية

النرويج
PtPNord@bsci.com

(اإلنجليزية)58 544 800
المملكة المتحدة

PtPGreatBritain@bsci.com
(اإلنجليزية)178257 8009

دبي
PtPDubai@bsci.com 

(اإلنجليزية) 592 521 600 971
إسرائيل

PtPIsrael@bsci.com 
(اإلنجليزية) 0001 951 180 972

لبنان

PtPLebanon@bsci.com
(اإلنجليزية)592971 521 600

أرقام الهاتف مجانية، ومتاحة في داخل الدولة فقط

الفوترةطلبات سجل حالة
MyInvoiceTrackerhttps://forms.office.com/r/Sr7uxZSDFq



النمسا
Boston Scientific GsmbH
3260Invoices@bsci.com

البرتغال

Boston Scientific Portugal – Dispositivos Médicos, 
Lda

3430Invoices@bsci.com

بلجيكا

Boston Scientific Benelux NV
3100Invoices@bsci.com

رومانيا
Boston Scientific Romania S.R.L.

3840invoices@bsci.com

Guidant Europe NV
7110Invoices@bsci.com

يةالمملكة العربية السعود
Boston Scientific Gulf for Trading

5880Invoices@bsci.com

جمهورية التشيك
Boston Scientific Ceska Republika s.r.o

4000Invoices@bsci.com

دول الشمال

ويج الدنمارك وفنلندا والنر)

(والسويد

Boston Scientific Nordic AB
3720Invoices@bsci.com

فرنسا

Boston Scientific International SA
3300Invoices@bsci.com

جنوب أفريقيا
Boston Scientific South Africa Pty

5710Invoices@bsci.com

Boston Scientific SAS
3320Invoices@bsci.com

إسبانيا
Boston Scientific Ibérica SA

3400Invoices@bsci.com

ألمانيا
Boston Scientific Medizintechnik GmbH

3200Invoices@bsci.com
سويسرا

Boston Scientific AG
3240Invoices@bsci.com

إيرلندا

Boston Scientific Limited Cork
Boston Scientific Limited Clonmel
Boston Scientific Limited Galway

indirectinvoices@bsci.com

تركيا
Boston Scientific Tip Gerecleri Limited Sirketi

5800Invoices@bsci.com

إيطاليا
Boston Scientific S.p.A.   
3620Invoices@bsci.com

المملكة المتحدة
Boston Scientific Ltd

3600Invoices@bsci.com

هولندا

Boston Scientific International BV
3000Invoices@bsci.com

 Boston Scientific Middle East FZ LLCدبي
5870invoices@bsci.com

Boston Scientific Nederland BV
3050Invoices@bsci.com

Galil Medical Ltdإسرائيل
8190invoices@bsci.com 

Boston Scientific Group plc
3570Invoices@bsci.com

Boston Scientific Middle SALلبنان
5860invoices@bsci.com

بولندا
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

4040Invoices@bsci.com

مهم

PDFال ترسل سوى مستندات بصيغة •
فاتورة واحدة PDFعلى أن يضم كل مستند •

في رسالة بريد إلكتروني واحدة PDFيُسمح بإرسال أكثر من مستند •

(بأحد برامج ضغط الملفات)محمية أو مضغوطة  PDFال ينبغي إرسال مستندات •

ال يأخذ بعين اإلعتبار نص البريد اإللكتروني•

تُستخدم عناوين البريد اإللكتروني هذه للفواتير فقط•

إرسال الفاتورة

SAP Business Networkشبكة 

 SAP Businessعن طريق شبكة Boston Scientificنتوقع من جميع موردينا المفضلين والمنتظمين التواصل مع 

Network.

.سريع ورقمي وموثوقSAP Business Networkإرسال الفواتير عن طريق شبكة 

!فرًصا كبيرة لتحسين شراكتناSAP Business Networkتقدم شبكة 

إرسال الفواتير عبر البريد اإللكتروني  
، يُرجى إرسال الفواتير SAP Business Networkعن طريق شبكة Boston Scientificفيما يتعلق بالموردين غير المتصلين بـ 

:رقميًا إلى عنوان البريد اإللكتروني المناسب

سنويًا/فواتير وأكثر10( 1


