Embassy-on-Wheels in Al Khobar 28 to 29
January 2022
(Riyadh, 18 January 2022) – The Philippine Embassy in Riyadh informs the public that an
embassy-on-wheels (EOW) will be conducted in Al Khobar on 28 to 29 January 2022.
Following are the details of the EOW:

DUE TO RISING COVID INFECTIONS, AN APPOINTMENT WILL BE REQUIRED
EXCEPT FOR PASSPORT RELEASING.
CLIENTS WITH AN EMERGENCY MAY BE ACCEPTED AS WALK-IN CLIENTS.
CLIENTS WHO ARE UNABLE TO RESERVE AN APPOINTMENT
ARE ADVISED TO AVAIL OF THE SERVICES OF VFS GLOBAL IN AL KHOBAR.

Passport-related and notarial / authentication services will be provided at:
GOLDEN TULIP HOTEL
Prince Turkey Road-Corniche
Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia
Map link: https://cutt.ly/SQpFPg5

Appointment slots will be made available on 24 January 2022 (Monday) at 11:00 A.M.
Applicants for PASSPORT renewal / issuance can book an appointment through the DFA
Global Online Appointment System (GOAS) at https://www.passport.gov.ph/.
Applicants for NOTARIAL / AUTHENTICATION services can book an appointment through
https://riyadhpe.com/.
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
2022  يناير29  إلى28
) – تود سفارة جمهورية الفلبين بالرياض إبالغ الجمهور بأنه سيتم إجراء سفارة متنقلة2022  يناير17 ،(الرياض
: وفيما يلي تفاصيل السفارة المتنقلة.2022  يناير29  إلى28 في الخبر في الفترة من
. يلزم حجز موعد باستثناء استالم جواز السفر، نظرا ً الرتفاع حاالت الكوفيد
يمكن قبول العمالء الذين لديهم حالة طوارئ دون موعد
يُنصح العمالء غير القادرين على حجز موعد باالستفادة من خدمات مركز تقديم طلبات التأشيرة الموحد بالخبر
: 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
.ً صباحا11:00  (االثنين) الساعة2022  يناير24 ستتوفر خانات المواعيد في
 إصدار جواز السفر حجز موعد من خالل نظام المواعيد العالمي عبر االنترنت/ يمكن لمقدمي طلبات تجديد
.https://www.passport.gov.ph/ ) لوزارة الخارجية الفلبينية علىGOAS(
. https://riyadhpe.com  التوثيق حجز موعد من خالل/ يمكن للمتقدمين لخدمات التصديق
. 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

