Embassy-on-Wheels in Al Khobar 03 to 04 and 10
to 11 December 2021
(Riyadh, 22 November 2021) – The Philippine Embassy in Riyadh informs the public that an
embassy-on-wheels (EOW) will be conducted in Al Khobar on 03 to 04 and 10 to 11
December 2021. Following are the details of the EOWs:

THESE ARE THE LAST EOWs FOR AL KHOBAR IN 2021.
WALK-IN CLIENTS WILL BE ACCOMMODATED ONLY ON FRIDAYS, UNTIL 3:00PM.
NO APPOINTMENT IS REQUIRED TO CLAIM PASSPORTS.

Passport-related and notarial / authentication services will be provided at:
Golden Tulip Hotel
Prince Turkey Road-Corniche
Al Khobar, KSA
Map link: https://cutt.ly/SQpFPg5
Applicants for EOW services are required to book an appointment through the Embassy’s
website at https://riyadhpe.dfa.gov.ph/, either through “Option 1: Get your own appointment”
or “Option 2: Flexible Date Appointment”.
For Option 1, LIMITED appointment slots will be made available on 29 November 2021 and
06 December at 11:00AM.
For Option 2, 1,000 applicants will be given confirmed appointments FOR EACH EOW which
may be checked online through this link: https://rb.gy/zfvtao. For applicants whose request
remains “for processing”, it means that you do not have a confirmed appointment.
Please bring cash to pay for the services since the Embassy does not have the facility for
card / debit payments.
For more information, you may contact the Consular Section by calling telephone no. 011
482 3816 and/or sending an e-mail to: consular@philembassy-riyadh.org. -end-

السفارة المتنقلة في الخبر
2021  ديسمبر11  إلى10  و04  إلى03
) – تود سفارة جمهورية الفلبين بالرياض إبالغ الجمهور بأنه سيتم إجراء سفارة2021  نوفمبر22 ،(الرياض
: وفيما يلي تفاصيل السفارة المتنقلة.2021  ديسمبر11  إلى10  ومن04  إلى03 متنقلة في الخبر في الفترة من
.2021 هذه آخر مواعيد للسفارة المتنقلة في الخبر لعام
.ً مساءا3:00  حتى الساعة، سيتم استقبال العمالء دون موعد فقط يوم الجمعة
.ال يلزم تحديد موعد الستالم جوازات السفر
: التوثيق في/ سيتم تقديم الخدمات المتعلقة بجواز السفر والتصديق
فندق جولدن توليب
شارع األمير تركي – الكورنيش
 المملكة العربية السعودية،الخبر
https://cutt.ly/SQpFPg5 :رابط الخريطة
:يُطلب من المتقدمين للحصول على خدمات السفارة المتنقلة حجز موعد من خالل الموقع اإللكتروني للسفارة على
:2  احصل على موعدك الخاص" أو "الخيار:1  إما من خالل "الخيار، https://riyadhpe.dfa.gov.ph/
."موعد مرن
11:00  الساعة2021  ديسمبر06  نوفمبر و29  سيتم توفير خانات مواعيد محدودة في، 1 بالنسبة للخيار
.ًصباحا
: متقدما ً مواعيد مؤكدة يمكن التحقق منها عبر اإلنترنت من خالل هذا الرابط1,000  سيتم منح، 2 بالنسبة للخيار
 فهذا يعني أنه ليس لديك موعد،" بالنسبة للمتقدمين الذين ال يزال طلبهم "للمعالجة.https://rb.gy/zfvtao
.مؤكد
. المدين/ يرجى إحضار نقود لدفع ثمن الخدمات ألن السفارة ليس لديها تسهيالت للدفع ببطاقات االئتمان
أو/ و0114823816 : يمكنكم االتصال بالقسم القنصلي عن طريق االتصال بالهاتف رقم، لمزيد من المعلومات
–  – انتهى.consular@philembassy-riyadh.org. :إرسال بريد إلكتروني إلى

