املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
عناوين الفروع واإلدارات  /العاصمة
االحد  -الخميس (من الساعة  8ص 4-م) ،خدمة الجمهور (من الساعة  8ص 3-م) والصندوق (من الساعة  8ص 2-م)
الفرع
اإلدارة العامة
مركز املعلومات

املوقع
ضاحية الحسين ،شارع مكة ،
بناية رقم 29
ضاحية الحسين ،شارع مكة ،
بناية رقم 6

الهاتف

الفاكس

GPS

بيانات إضافية

https://goo.gl/maps/viW7EnquuaU2 065501888 065501880
065777042 065777045

https://goo.gl/QZuHMj

إدارة التقاعد

ضاحية الحسين ،شارع مكة

065507428 065507400

http://ow.ly/Q01k303FzvO

فرع عمان املركز

ضاحية الحسين  ،شارع مكة

https://goo.gl/maps/573BsmYkHWD2 065507506 065507505

فرع شمال عمان

امتداد شارع وصفي التل/شارع
خليل السالم/قرب ارامكس

065507497 065507490

http://ow.ly/oAuX303FzPR

فرع غرب عمان
 /اليوبيل

الدوار السابع /بجانب السيفوي 065853812 065800940

http://ow.ly/429j303FNwB

بيانات إضافية إدارة
.pdfالتقاعد

بيانات اضافية فرع
.pdfعمان المركز

بيانات إضافية فرع
.pdfشمال عمان

بيانات إضافية فرع غرب
.pdfعمان

الفرع

املوقع

فرع جنوب
عمان

دوار الشرق االوسط/شارع مجمع
الجنوب/مقابل مقبرة ام الحيران

الهاتف

الفاكس

064754324 064754259

منطقة طارق/شارع الشهيد/بعد
فرع شرق عمان اشارات طبربور/بجانب محطة 065608781 065608780
املناصير للمحروقات
دوار الداخلية/شارع
فرع جبل
065201424 065201415
الرازي/خلف شركة االتحاد
الحسين
العربي الدولي للتأمين
مدينة امللك عبد هللا الثاني
فرع سحاب الصناعية/مبنى ادارة شركة املدن 064028975 064293100
الصناعية/جناح البنوك

GPS
http://ow.ly/gRCV303FBBI
http://ow.ly/Zxwq303FzsR

https://goo.gl/maps/dYqq4iRDSjL2

http://ow.ly/xxs0303Fzyw

بيانات إضافية
بيانات إضافية فرع
.pdfجنوب عمان

بيانات إضافية فرع
.pdfشرق عمان

بيانات إضافية فرع
.pdfالحسين

بيانات إضافية فرع
.pdfسحاب

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
عناوين الفروع واملكاتب  /الفروع
االحد  -الخميس (من الساعة  8ص 4-م) ،خدمة الجمهور (من الساعة  8ص 3-م) والصندوق (من الساعة  8ص 2-م)
الفرع

املوقع

الهاتف

الفاكس

فرع الكرك

ضاحية املرج/شارع االسكان/بجانب مركز صحي املرج

032341356

032396303

فرع اربد

شارع الجامعة بالقرب من دوار النسيم

027201360

027201373

فرع اليرموك

مدينة الحسن الصناعية بالقرب من بنك اإلسكان

027391347

027391365

فرع السلط

شارع أنيس املعشر ،مقابل مبنى املحكمة ،عمارة دبابنة

053551841

053553976

فرع الزرقاء

شارع الشيخ شامل خلف شارع السعادة ،قرب سوق الدقم

053992542

053992440

فرع العقبة

شارع ابو عبيدة،حي الدستور،مقابل محكمة بداية العقبة

032090280

032090294

فرع معان

شارع امللك حسين/مجمع نبيل ابو رخية التجاري

032132706

032132637

فرع املفرق

شارع البلدية/مجمع عربيات/الطابق الثاني

026232940

026232941

مكتب جرش

شارع امللك عبد هللا/قرب دوار املنتزة/عمارة االوقاف/مقابل االحوال املدنية

026352816

026352815

حي القصر

032242179

032243544

شارع القدس ،غرب دوار املحافظة

053244712

053244712

مكتب عجلون

طريق اربد ،قرب مدرسة األميرة عائشة

026420718

026422767

مكتب الكورة

دير ابي سعيد ،وسط البلد ،بجانب املسجد الكبير

026521116

026521116

مكتب الطفيلة
مكتب مأدبا

