
شركات التأمين أعضاء االتحاد األردني لشركات التأمين 2022
البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني ص. ب الفاكس الهاتف العنــــــــــــــــــــوان سنة 

التأسيس اســــــم الشركـــــــــــة ت.

allinsure@jicjo.com  www.jicjo.com 11118 ص.ب 279 عمان 4637905 4634161 جبـل عمـان - الدور الثالث- عمارة التأمين 1951 شركــــة التأميـــن االردنيــة 1
mail@metlifealico.com  www.metlife.jo   11118 ص.ب 1307 عمان 5930049 5930912 جبل عمان / الدوار الرابـع - بناية رقم )91( شارع زهران 1958 شركة متاليف 2

info@meico.com.jo  www.meico.com.jo 11118 ص.ب 1802 عمان 5004101 5004100 جبل عمان - الدوار الثالث - 14 شارع زهران 1962 شركـة الشــرق االوسط للتأمـيـن 3
 info@natinsurance.jo

hr@natinsurance.jo
 www.natinsurance.com.jo 11118 5684900 ص.ب 6156  عمان 5681979 الشميساني-شارع سيد قطب-بجانب سفارة 

البحرين-عمارة رقم )29(
1965 شركـــة التأميـــن الوطنيــــة  4

uic@unitedjo.com www.unitedjo.com ص.ب 7521 عمان 11118 2003334 2003333 شارع زهران عمارة رقم 188 بين الدوار الخامس 
والدوار السادس 

1972 الشركـة المتحــــدة للتأميــــن 5

Info@almanarainsurance.com  www.almanarainsurance.com  11193 ص.ب  935818  عمان 5652482 5656012 الشميساني / شارع األمير شاكر بن زيد 1973 شركــة المنـــارة للتأميــــن 6
info@aicj.jo  www.aicj.jo 11118 ص.ب 20031  عمان 5622303 5630530 الشميساني-شارع الشريف عبد الحميد شرف-

عمارة رقم 3
1975 شركــة التأميـن العربيــة - األردن 7

info@jico.jo www.jico.jo ص.ب 20094 عمان 11181 5692577 5693161  الشميساني /شارع عبدالحميد شرف
 بجانب مجمع النقابات عمارة رقم 47

1975 شركــــــة القــــدس للتأميـن 8

al-nisr@al-nisr.com  www.al-nisr.com 11191 5685890 ص.ب 9194 عمان 5685171 الشميساني-شارع عصام العجلوني-عمارة 21 1976 شركـة النســر العربــي للتأميــن 9
  info@jofico.com
sec@jofico.com 

 www.jofico.com 11181 ص.ب 3272 عمان 5600210 5600200 شارع الشريف عبد الحميد شرف بناية رقم:124 1976 الشركـة االردنيـــة الفرنسية للتأمين 10

admin@delta-ins.com  www.delta-ins.com  11118 ص.ب 3055  عمان 4654631 4640008 جبل عمان-الدوار الثالث-مقابل فندق حياة عمان 1976 شركـة دلتـــــــا للتأميــــن 11
info@safwainsurance.com www.safwainsurance.com ص.ب 925383 عمان 11190 5680599 5681444 شارع األمير شاكر بن زيد، عمان- الشميساني 

عمارة رقم )57(
1980 شركــة الصفـــــوة للتأميـــن 12

info@holylandins.com  www.holylandins.com 11191 ص.ب 9130 عمان 5681973 5668598 جبـل الحسيـن /شارع بئر السبع 1980 شركــة األراضي المقدسة للتأمـــين 13
phico@phicojo.com  www.phicojo.com 11121 ص.ب 8663 عمان 5693945 5668131 جبل الحسين مقابل فندق قصر جدة 1980 شركــة فيـالدلفيا للتأميـــــــن 14
diwan@auii-jo.com  www.auii-jo.com 11118 ص.ب 7241 عمان 5684085 5684459 العبدلي-ميدان جمال عبد الناصر-شارع الملك 

حسين-عمارة رقم 264
1985 شركـة االتحاد العربي الدولـي للتامين 15

info@arabassurers.jo  www.arabassurers.jo 11190 ص.ب 926269 عمان 5100082 5100081 شارع الجامعة مقابل وزارة الزراعة بناية رقم )32( 1996 شركـة الضامنــون العـرب للتأمين 16
islamicinsurance@tiic.com.jo  www.islamicinsurance.jo 11194 ص.ب 941000 عمان 5621414 5620151 الجاردنز بجانب مسجد الطباع عمارة 94 1996 شركــة التأميــــن االســالمية 17

Compliance@newtoninsurance.com  www.newtoninsurance.com 11181 ص.ب 3253 عمان 5928232 5901150 1996 الدوارالسادس بجانب فندق دانا بالزا عمارة رقم 221 شركة األردن الدوليـــة للتأميــــن )نيوتن( 18
info@euroarabins.com  www.euroarabins.com 11953 ص.ب   1435 عمان 5518956 5518935 شارع الشريف ناصر بن جميل - عمارة رقم )41( - 

بجانب كازية وادي صقرة
1996 19 المجمـوعة العربيـة االوروبيـة للتامين

insure@ajig.com  www.ajig.com 11184 ص.ب. 840657 عمان 5669664 5666219 عمان وادي صقرة،شارع الشريف ناصر بن 
جميل،عمارة رقم 34

1996 المجموعة العربية االردنية للتأميــــن 20

gigjordan@gig.com.jo  www.gig.com.jo  11121 ص.ب 213590 عمان 5654551 5654550 جبل عمان شارع عبد المنعم رياض مقابل البنك األهلي 1996 )gig( شركة الشرق العربي للتأمين 21
Jordan@medgulf.com.jo  www.medgulf.com 11195 ص.ب 17717 عمان 5633011 5633000 2007 عمـــان -وادي صقــرة عمارة 242 شركـة المتوسط والخليج للتأمين)ميدغلف( 22
info@solidarity.com.jo  www.solidarity.com.jo 11822 -189-دابوق عمان 5777550 5777555 عمان -شارع الملك عبداهلل بن الحسين الثاني - 

خلدا مبنى رقم )95(
2008 شركة سوليدرتي- األولى للتأمين 23

info@JIF.jo WWW.JIF.jo ص.ب 1990 عمان  11118 5689510 5689266 عمان - الشميساني،شارع الملكة علياء، مقابل 
المركز الثقافي عمارة 45

1956 االتحاد االردني لشركات التأمين 24

اندمجت شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث مع شركة الشرق العربي للتأمين اعتبارًا من 2021/11/17 *


