الجهات الداعمة المتيازات بطاقة الهوية المدمجة بمعرف االعاقة
الدفعة األولى
الرقم

الجهة

االتصال

المالحظات ونسب التخفيض

1.

وزارة التربية والتعليم

17873333

خدمات مختلفة

2.

وزارة شؤون اإلعالم

17871111

خدمات مختلفة

3.

جسر الملك فهد

-

إصدار بطاقة خاصة للعبور

4.

مطار البحرين الدولي

-

5.

الجامعة األهلية

33666723 - 39753932

 %50الرسوم الدراسية

6.

الجامعة العربية المفتوحة

17407077

 %15الرسوم الدراسية

7.

المختبر الحيوي

17001686 - 17001688

 %10جميع الخدمات

8.

تاكسي العربية

17461746

 %20تخفيض

9.

جامعة البحرين

17438600

عدة خدمات مختلفة

10.

جنة دلمون المفقودة

17845100

 %25الى  %100حسب اإلعاقة والخدمة

11.

شركة زين لالتصاالت

36031603

باقة بيانات مجانية بقيمة  5دينار ،وسعة

12.

صيدلية الجشي

17255602

عدة خصومات مختلفة

13.

شركة صيدلية المسقطي

17226116

 %15تخفيض على المستلزمات الطبية

14.

شركة جرين انترناشيونال الطبية

17246653

 %20مع خدمات مجانية مختلفة

15.

عيادات أكاديمية الحقيل الطبي التخصصي

17224466

 %10الى  %40عدة خصومات مختلفة

16.

عيادة الدكتور محمد شاكر العمران

17251884

 %20االستشارات الطبية

17.

مجموعة يوسف خليل المؤيد وأوالده

17732723

عدة خصومات مختلفة

18.

محالت يوسف عبد الوهاب الحواج وأوالده

16160000

 %20على المشتريات

19.

مركز ابن حيان الطبي

17646496

 %15الى  %30تخفيضات مختلفة

20.

مركز اسكبرت للعالج الطبيعي والتأهيل

77100299

 %30االستشارات الطبية

 %50رسوم عبور الجسر  -مسار خاص
خدمات خاصة لذوي االعاقة في مبنى
المطار القديم و(الجديد)

 ،GB 8وخصومات على كل األجهزة.

 %25التدخالت العالجية
 %30النظارات الطبي

 %10الباقات العالجية

0097317686999
0097317641212
32333
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الرقم

الجهة

االتصال

المالحظات ونسب التخفيض

21.

مركز التعليم المبكر

17260125

 %10الى  %20على المشتريات

22.

مركز الخليج العربي الطبي

17741444

 %30جميع الخدمات

23.

مركز الدكتور بشار التخصصي للعظام

17225226

24.

مركز الدكتورة شريفة عادل الطبي

17552244

 %20جميع الخدمات

25.

مركز الربيع لألسنان

17000800

 %10الى  %100عدة خصومات مختلفة

26.

مركز الشرف التخصصي للعظام والعمود

17336601

 %50التحاليل الطبية

 %50االستشارات الطبية
 %50االشعة السينية
 %50العالج الطبيعي

 %25العمليات

الفقري

 %20الفحص
27.

مركز الطبيب الطبي التخصصي

17340370-17783583

 %50خدمات االسنان والجلدية

28.

مركز المستقبل ألدوات التعليم االلكتروني

17346886

 %20على المشتريات

29.

مركز المنامة الطبي

38830010– 17420010

 %20جميع الخدمات

30.

مركز الموسوي للعيون

16000002

31.

مركز بارس الطبي

17470900

32.

مركز رام الطبي

17422022

عدة خصومات مختلفة

33.

مركز شفاء الجزيرة الطبي

17288000

 %5الى  %15عدة خصومات مختلفة

34.

مركز صحتي الطبي

17533334

 %40على عدة خدمات مختلفة

35.

مركز فيزيوباي للعالج الطبيعي

17100047

 %50االستشارات الطبية

36.

مركز قاسم تويز

39118874

 %5الى  %10على المشتريات

37.

مركز كيمز البحرين الطبي

17822123

 %15الى  %25عدة خصومات مختلفة

38.

مركز ليرنكس

39.

مستشفى ابن النفيس

40.

مستشفى اإلرسالية األمريكي

41.

مستشفى األلماني للعظام

 %20قسم العيون
 %30قسم النظارات
 %10ليزر إزالة الشعر
 %10هيدرا فيشال للوجه
 %10بوتكس وفيلر

 %15خدمات العالج

17594448
17828282
17234194
17239988

 %15علي المشتريات
 %10جميع الخدمات ماعدا األدوية
 %20تخفيض
 %20االستشارات الطبية
 %20العالج الطبيعي
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الرقم

الجهة

االتصال

42.

مستشفى األمل

17602602

المالحظات ونسب التخفيض
 %10الى  20عدة خصومات مختلفة

43.

مستشفى البحرين التخصصي

17812222 - 17812000

 %25الى  %50عدة خصومات مختلفة

44.

مستشفى الدكتور طارق

17344700

 %35االمراض الجلدية
 %10االستشارات
 %10قسم الليزر

45.

مستشفى الشرق األوسط

17362233

 %25عدة خصومات مختلفة

46.

مستشفى الكندي التخصصي

17240444

 %20المختبر واالشعة

47.

مستشفى المنال للعيون

 %20الفحص الشامل
 %20خدمات االسنان
17722002

 %10الى  %20عدة خصومات مختلفة

48.

مستشفى الهالل

17344700

 %10الى  %40عدة خصومات مختلفة

49.

مستشفى رويال البحرين

17246800

 %5الى  %100عدة خصومات مختلفة

50.

مستشفى الدكتورة هيفاء للعيون

17252574

 %5تخفيض

51.

مطعم زيارة

17580990

 %20تخفيض

52.

مطعم شوفي مافي

17311282

 %20تخفيض

53.

مطعم فيال ماماز

17305031

 %20داخل المطعم

54.

مفروشات أحمد شريف

17403403

 %38تخفيض

55.

منتزة ومحمية العرين

56.

مؤسسة بهزاد الطبية

57.

نظارات احسان

17224478

58.

نظارات أوبتيكا

17000250

 %10الى  %40عدة خصومات مختلفة

59.

نظارات عمار

17590301

 %10الى  %50عدة خصومات مختلفة

60.

نظارات يتيم

17253397

 %10الى  %50عدة خصومات مختلفة

61.

ورشة النشابة للتجارة

36400069

 %10تخفيض

مجانا

17845444

 %10تخفيض

17730901

 %30النظارات الطبية والشمسية
 %10العدسات الالصقة

جليلة السيد
رئيس قسم خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

0097317686999
0097317641212
32333
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