حكومية داخل اللمملكة
مراكز ووجمعيات غير ح
صفتھا االعتبرااية
جھة
اسم الج

ب العيون
الجمعيةة السعودية لطب

العنوان

شارع أبو إمامة األنصاري-
المملكة العربية السعوددية ،الرياض ش
ة
٤٦
رقم ٤
ھاتف٠١-٤٦٥٩٨٥٧ :
جمعية علمية ص
٠١
صحية فاكس١-٤٦٣٤٢٨٣ :
بريد الككتروني sos@sos.orrg.sa :
ww
الموقع اإللكترونيww.sos.org.ssa :

المملكة العربية السعوددية
ة
الرياض ١١٦١٤
ض
ص.ب٩٤٦٨٢ .
ھاتف٠١-٤٨٢٢٦٦٤ :
مركز األمير سلمان ألببحاث اإلعاقة مركز ألبحاث اإلإلعاقة
٠١
فاكس١-٤٨٨٤٦٢٨ :
www
الموقع اإللكترونيw.pscdr.org.ssa :

جمعية البصريات السععودية

جمعية صحية

المملكة العربية السعوددية ،الرياض
ة
جانب بنك ساب مخرج ٧
حي النززھة  -طريق ابووبكر الصديق بج
١٠
ھاتف ٠١ -٤٩٤٣١٣٥ :تحويلة٠٧ :
الموقع اإللكترونيww.sao.org.ssa :
ww

ي ببريدة
جمعية العوق البصري

جمعية خيرية

المملكة العربية السعوددية ،القصيم  -ببريدة
ة
معھد اللنور ببريدة
ص.ب٣٠٧٠٠ .
بريدة ٥١٤٨٧
ة
ھاتف )٠٦ - ٣٢٦٢٣٢٣ : (١
فاكس  ٠٦ – ٣٢٦٢٣٢٣ :تحويلة١٠٧ :
جوال٥٥٥١٤٤١٦٠ :
٠٥

يرية بالرياض جمعية خيرية
جمعية المكفوفين الخير

المملكة العربية السعوددية ،الرياض
ة
الذقية شرق سووق الشمال
حي الممروج ،شارع الال
الرياض ١١٥١٦
ض
ص.ب ٦٣٣٥٩
٠١ -٤٥
ھاتف )٥٠٦٥٦٦ :(١
٠١ -٤٥
ھاتف )٥٠٦٤٦٧ :(٢
رقم فاككس ٠١ -٤٠٦٩٢٧١ :

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٩٩٨٠ :
الموقع اإللكترونيwww.abksa.com :

جمعية إبصار الخيرية

جمعية خيرية

منظمات وجمعيات غير حكومية خارج المملكة
صفتھا االعتباريه
اسم الجھة

المملكة العربية السعودية ،جدة
شارع فلسطين ،مركز فلسطين غرب القنصلية األمريكية
مكتب رقم ١٣ :
ھاتف٠٢ – ٢٨٣٠٠٠١ :
فاكس٠٢ - ٢٨٣٢٢٦٥ :
ص.ب ٤٥٧٣ .جدة ٢١٤١٢
الموقع اإللكترونيwww.ebsar.org :

العنوان
المملكة المتحدة ،لندن -شارع كيبيل WC1E 7HT
ھاتف+٤٤ (٠) ٢٠ ٧٩٢٧ ٢٩٧٤ :
البريد اإللكتروني ):(١
packland@iapb.org
cgarms@iapb.org

الوكالة الدولية لمكافحة العمى

منظمة غير حكومية مكتب شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى
المملكة العربية السعودية ،الرياض
ص.ب ٧٩٤٧ .الرياض ١١٤٧٢
ھاتف٠١ - ٤٦٦ ١٠٨٥ :
فاكس٠١ - ٤٦٦ ١٠٤٩ :
البريد اإللكترونيemr@emr-iapb.org :

المجلس الدولي لتعليم المعاقين
بصريا ً
ICEVI international
council for education of
people with visual
impaired

أحمدأباد –  - ٣٨٠٠١٥الھند
ھاتف )+٩١ ٧٩ ٢٦٣٠ ٣٣٤٦ :(١
منظمة غير حكومية ھاتف )+٩١ ٧٩ ٢٦٣٠ ٥٠٨٢ :(٢
فاكس+٩١ ٧٩ ٢٦٣٠ ٠١٠ :
البريد اإللكترونيblinabad1@sancharnet.in :

منظمة اليت ھاوس الدولية

منظمة غير ربحية

الواليات المتحدة األمريكية ،نيويورك St E 59th ١١١
نيويورك١٢٠٢-١٠٠٢٢
ھاتف+١ ٨٠٠ ٨٢٩ ٠٥٠٠ :
البريد اإللكترونيwww.lighthouse.org :

مؤسسات حكومية داخل المملكة
اسم الجھة

صفتھا االعتباريه

العنوان

وزارة الشؤون االجتماعيه
إدارة الجمعيات الخيرية

وزارة حكومية

المملكة العربية السعودية ،جدة
ھاتف )٠١ - ٤٧٧٨٨٨٨ :(١
فرع جدة ،ھاتف٠٢ – ٦٦١٦٦٨٨ :
الموقع اإللكترونيwww.mosa.gov.sa :

معھد النور للمكفوفين

مؤسسة حكومية

المملكة العربية السعوديه ،الرياض – حي الروابي
للبنات ھاتف٠١ – ٤٧٧٣٨٢٧ :
للبنين ھاتف٠١ - ٤٣٥٩٤٥٧ :

نادي األمل لذوي االحتياجات
الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز

قسم بجامعة الملك
عبد العزيز

للبنين ھاتف ٠٢ -٦٩٥٢٠٠٠ :تحويلة٦٥٩٣٤ :
للبنات ھاتف ٠٢ -٦٤٠٠٠٠٠ :تحويلة٦٣٦٧٦ :
فاكس ٠٢ -٦٤٠٠٠٠٠ :تحويلة٦٩٤٣٨ :

مؤسسات حكومية خارج المملكة
اسم الجھة

صفتھا االعتبارية

مؤسسة قطر

معھد النور بقطر

العنوان

قطر ،الدوحة
ص.ب  ٥٨٢٥الدوحة ،قطر
ھاتف+٩٧٤ ٤٤٤٥٤ ٠٠٠٠ :
مؤسسة غير ربحية فاكس+٩٧٤ ٤٤٤٨٠ ٦١١٧ :
البريد اإللكترونيinfo@qf.org.qa :
الموقع اإللكترونيwww.qf.org.qa :
قطر ،الدوحة
ص.ب  ٦٦١٨الدوحة ،قطر
ھاتف+٩٧٤ ٤٤٨١ ٣٤٩٨ :
فاكس+٩٧٤ ٤٨١٤ ٥١٦٣ :

شركات تجارية داخل المملكة لتزويد األجھزة الخاصة بالمكفوفين
العنوان
صفتھا االعتباريه
اسم الجھة

شركة الصفا للنظم والتقنية
اا )صخر( المحدودة

شركة تجارية

المملكة العربية السعودية ،الرياض
ھاتف٠١ – ٤٠٥٦ ٦٩٩ :
فاكس٠١ - ٤٠١٢ ٦٥٨ :
البريد اإللكترونيsubhik@sakhr.com :
الموقع اإللكترونيwww.sakhr.com.eg :

البسام للتقنيات

شركة تجارية

المملكة العربية السعودية ،الدمام
ص.ب ١٠٢٦ .الدمام ٣١٤٣١
ھاتف٠٣ - ٨٩١ ٦٤٦٤ :
فاكس٠٣ - ٨٩١ ٨١٨٧ :
البريد اإللكترونيinfo@bassamgroup.com :
الموقع اإللكترونيwww.bassamtech.com :
www.bassamgroup.com

إشراقة األمل

شركة تجارية

المملكة العربية السعودية ،الرياض
ھاتف )٠١ – ٤٥٦ ٨١٦٦ :(١
ھاتف )٠١ - ٢٦٩ ١٩٧٨ :(٢
ص.ب ٣٤١١٣٠ .الرياض ١١٣٣٣
الموقع اإللكترونيwww.e-alfager.com :

شركات تجارية خارج المملكة لتزويد األجھزة الخاصة بالمكفوفين
العنوان
صفتھا االعتباريه
اسم الجھة

اوبتلك اليت ھاوس

شركة تجارية

العنوانEnterprise Court Suite D ٣٠٣٠ :
Vista, California 92081
ھاتف +١ ٧٦٠ ٥٣٦ ٠٠٧٧ :تحويلة٢٠٢ :
البريد اإللكترونيeking@shoplowvision.com :
الموقع اإللكترونيwww.ShopLowVision.com :

شركة فيجن ٢٠٢٠

شركة تجارية

Vision 2020 Low Vision Resource Centre
Operated by The Hong Kong Society for the
Blind
ھاتف +٨٥٢ – ٨٣٣٢ ٢٧٧٨ :تحويلة٣٩٧ :
فاكس+٨٥٢ – ٠٠٤٠ ٢٧٨٨ :
العنوانE205, East Wing, 248 Nam Cheong :
،Street
Kong Shamshuipo, Kowloon, Hong
الموقع اإللكترونيwww.hksb.org.hk :
البريد اإللكترونيkat.lo@hksb.org.hk :

شركة الناطق للتكنولوجيا

شركة تجارية

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب ٢٧٧٤٠ .دبي
رقم الھاتف+٩٧١ ٦ ٥٧٤٩٩٩٥ :
رقم الفاكس+٩٧١ ٦ ٥٧٤٩٩٥٥ :
البريد اإللكتروني:
info@nattiq.com
mayyada@nattiq.com
الموقع اإللكترونيwww.nattiq.com :

شركة  Bierley.com Limitشركة تجارية

ھاتف مباشر+٤٤ ١٦٦ ٤٤٨ ١٠٣٧ :
ھاتف )+٤٤ ٠٨٠٠ ٠٠٤٣ ٠٢٨٢ :(٢
البريد اإللكترونيmark@bierley.com :
الموقع اإللكترونيwww.bierley.com :
للتواصل عن طريق برنامج السكايبmarkstatham :

