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  تفاصيل الخدمة   الجهة  الرقم 

  على رسوم تجديد رخص السياقة و تجديد سجل المركبة و تجديد جواز السفر   %50 وزارة الداخلية  1

  على رسوم الغرف الخاصة بمجمع السلمانية الطبي   %50 وزارة الصحة   2
  على رسوم البناء   %50 وزارة البلديات والتخطيط العمراني   3
  على رسوم إصدار بطاقة الهوية   %50 المركزي للمعلومات الجهاز   4
 استخدام حافالت النقل الجماعي على رسوم  %50  وزارة المواصالت  5

  أرقام التواصل   تفاصيل الخدمة   الجهة   الرقم 
 17828282  % على خدمات محددة 10تخفيض    مستشفى ابن النفيس  1
 17253447  جميع الخدمات على % 10 تخفيض    مستشفى اإلرسالية األمريكية  2
 17324455  على جميع الخدمات  %20تخفيض    مركز الدكتورة لمياء لألسنان  3
 17598222  على جميع الخدمات عدا األدوية %37تخفيض    مستشفى البحرين الدولي  4

  مستشفى شفاء الجزيرة  5
   االستشارة الطبية بما فيها التخصصية ومراجعة الطب العام واألسنان  
  5أسعار األدوية تخفيض%  
  الخدمات المختبرية واألشعة مقابل تخفيض خاص  

17288010 

  مستشفى الدكتورة هيفاء للعيون  6
  على جميع الخدمات عدا األدوية %5تخفيض  
  التخفيض األخرى لن يتم توفير عرض التخفيض بالتزامن مع عروض

  التي سيتم تقديمها من قبل المستشفى
17252574 

  مستشفى الهالل  7
  لالستشارة أو المراجعة الطبية  %50تخفيض  
  للخدمات األخرى  %10تخفيض  

17344199 

  مؤسسة بهزاد الطبية  8

 10%  على األجهزة الطبية من معرض الشركة في سترة  
  العائلة (مدينة عيسى) صيدلية الرفاع (البوكوارة) صيدلية  
  (المحرق) صيدلية بهزاد (القضيبية) صيدلية المطار  
  (الزالق) صيدلية الوطن  

17730901 

 wheelchairs (  17335666% على قيمة الكراسي المتحركة ( 10تخفيض    صيدلية المواساة  9

  أسواق األسرة  10
  

  دينار    15-30في حال الشراء بقيمة   %1.5تخفيض  
  دينار    30-50حال الشراء بقيمة  في   %3تخفيض  
  دينار   50في حال الشراء بقيمة   %5تخفيض  

17697558  
 

  17600088  % للخدمات االخرى  25% لالستشارة والمراجعة الطبية ، 50  دار الحياة الطبي  11

  مستشفى البحرين التخصصي  12

   :الطبية،العالج  %" المختبر،االشعة، االستشارات 20فرع الرفاع
  الطبيعي،اإلجراءات الطبية، االسنان" 

  :الغرف، الفحوصات الدورية، المختبر،االشعة،  10فرع الجفير "%
  العالج الطبيعي، االستشارات الطبية،االسنان" 

17812000  

  17362233  % على جميع الخدمات ما عدا االدوية  25  مستشفى الشرق االوسط  13

  نظارات عمار  14

 20 حسب العالمات  (% على النظارات الشمسية واالطارات 50%الى
 التجارية). 

 35  (حسب العالمات التجارية) العدسات البالستيكية والزجاج % 
 15   .العدسات الالصقة % 
   ًأشهر  6فحص النظر مجانا  

17593001  
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  يتبع الشركات الداعمة لبطاقة المسن 

 

  التواصل أرقام   تفاصيل الخدمة   الجهة   الرقم 

  77690000  سنة وال يعمل  24% للمسن واسرته دون 66تخفيض نسبه    بطاقة سما للرعاية الصحية  15

  17715463  % على كل الخدمات 20تخفيض    عيادة: د.علي مطر لالسنان  16

  17000802  % 50تخفيض بنسبة    مركز د. رابعة الهاجري  17

  17275075  مستحقات ومصاريف لجلب االيدي العاملة % من   10تخفيض    المعارج لأليدي العاملة  18

  مركز الرعاية الطبية "هوم ميد"  19

  دينار   70زيارة طبيب 
   دينار  150العالج الطبيعي والتأهيل 
   دينار   130الرعاية الشخصية 
   دينار   12التمريض وإعطاء الحقن 
   15التحليل المخبري  %  

17200039  

66705706  

66721222  

  للبصريات والسمعيات دلمون  20

  15% و العدسات 20اإلطارات  %  
  فحص النظر مجاني عند الشراء  
   10العدسات الالصقة السنوية %  
 5النظارات الشمسية %  
  (المعينات) 15-10التكبير  %،نظارات 5المكبرات اليدوية  ،%

%، فحص السمع مجاني  15- 10أجهزة ضعاف البصر االلكترونية 
  %) 10عند الشراء، سماعات االذن 

17294898  

17294171  
  

مركز الشرف التخصصي للعظام   21
  والعمود الفقري 

  دينار. 20دينار بدالً من   16% على الكشف ليصبح 20خصم 
  جلسات وما فوق  خصم على العالج الطبيعي والتأهيل لخمس

 دينار. 20دينار بدالً من  10ليصبح سعر الجلسة  
  على التحاليل الطبية. 50خصم % 
  على العمليات المتوفرة في المركز. 25خصم %  

17336601 

77198894  

  17270221  % على جميع الزيارات للعيادة النفسية 20خصم بنسبة    عيادة د.عبدالسالم خشبة  22

  17292022  % على البضاعة  30خصم بنسبة    التجارية محالت عجيب  23

 %. 20خصم بنسبة   - غسيل خارجي، بالبخار، سوبر، كامل   ليزر "غسيل سيارات وزيوت"  24
 5 .على قطع الغيار %  

17744999  

  17346000  % على بعض البضائع من السعر األصلي. 30خصم بنسبة    مجموعة المير التجارية   25

  % على جميع التحاليل الطبية االكلينيكية الروتينية 20خصم    اكسبرس الطبية مختبرات   26
77298888 
77248888 

  17240042  % على جميع العمليات الجراحية 25خصم    مركز سيرجي كير الطبي  27


