
نطنشاو يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلملما   ةرافس 
Royal Embassy of Saudi Arabia in Washington DC 

601 New Hampshire Ave., NW Washington, DC 
 ناونعلا 20037

Phon 202-342-3800 ةرافسلا  فتاه 

Fax 202-295-3625 ين ي دو نو السع  فاكس شئ

Email Saudisusemb@mofa.gov.sa ينورتكيللاا ديربلا 

يمسرلا ماودلا  تاقوا  ريغ  يف  يننطاولماب  ةصاخلا  يراوطلا  ماقرا 

202-746-9777

يراوطلا  0666-746-202تلااوج 
202-746-3555

ةا تلاا الوف زات وح او 2888-746-202 جلا

ينيدوعسلا نوئش  نوئش  مسقل  ةيلخادلا  تلايوحتلا 
 ةيئاضقلا 1001- 1000

ينماحلما 1004 - 1002

تلااكولا 1007 - 1006

رور 1058 لم اكر ا ذت

تازاوجلا 1011 - 1018 - 1013

نطنشاو يف  ةرافسلل  ةعباتلا   تايلاولا 
ي ايجروج سي  امابلاأ وياهوا تن

انيلاوراك ايني ثواس  رج يف ايني وست  رج  راولايد يف

ةمصاعلا دنلايريم انيلاوراك يكاتنك نطنشاو   ثرون 



كرويوين يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملل  ةماعلا   ةيلصنقلا 
General Consulate of Saudi Arabia in New York 

866 2nd  Ave, 5th  Floor New York, NY 10017 ناونعلا

Phon 212-752-2740 ةيلصنقلا  فتاه 

Fax 212-688-2719 ين ي دو نو السع  فاكس شئ

Email usnycon@mofa.gov.sa ينورتكيللاا ديربلا 

يمسرلا ماودلا  تاقوا  ريغ  يف  يننطاولماب  ةصاخلا  يراوطلا  ماقرا 

917-690-2663 
يراوطلا تلااوج 

917-690-0414

ينيدوعسلا نوئش  نوئش  مسقل  ةيلخادلا  تلايوحتلا 
 ةيئاضقلا 2020

ينماحلما 1012

تلااكولا 1019

رور 1019 لم اكر ا ذت

تازاوجلا 1019

كرويوين يف  ةماعلا  ةيلصنقلل  ةعباتلا   تايلاولا 
تنو رم دنلايآ يف لفانيا دور  سن ب  انايدنا

يت ناجشتم نيام سو شاسا  تكيتينيك م
يسرج كرويوين  وين هامشير وين 



تن سو يف هي ية  دو ةيب السع رعلا لكة  مم ةما لل علا  القنصلية 
General Consulate of Saudi Arabia in Houston 

5718 Westheimer Rd 1500 Houston, TX 77057 ناونعلا

Phon 713-785-5577 ةيلصنقلا  فتاه 

Fax 713-273-6973 ين ي دو نو السع  فاكس شئ

Email ustxcon@mofa.gov.sa ينورتكيللاا ديربلا 

يمسرلا ماودلا  تاقوا  ريغ  يف  يننطاولماب  ةصاخلا  يراوطلا  ماقرا 

281-917-8658 281-889-0570 281-917-8305

ينيدوعسلا نوئش  نوئش  مسقل  ةيلخادلا  تلايوحتلا 

 ةيئاضقلا 3333

ينماحلما 1025

تلااكولا 7777 - 1010

رور 1019 - 1014 لم اكر ا ذت

تازاوجلا 1014 - 1022

تن سو يف هي ةما  علا ةعب للقنصلية  ا تل تا ا ي لا و  لا
اس سك ت  سسناكرا اموهلاكوا اويأ

ساسنك اتوكاد فلوريدا اتوكاد ثرون   ثواس 

وتا سن مي  انايزيول يروزيم يبيسيسم

 اكساربن يونيلإ نسنكسو



سلجنا سول  يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملل  ةماعلا  ةيلصنقلا 
General Consulate of Saudi Arabia in Los Angeles 

12400 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90025 نوان اعل
Phon 310-479-6000 ةيلصنقلا  فتاه 

Fax 310-479-2752 ين ي دو نو السع  فاكس شئ

Email uscacon@mofa.gov.sa ينورتكيللاا ديربلا 

يمسرلا ماودلا  تاقوا  ريغ  يف  يننطاولماب  ةصاخلا  يراوطلا  ماقرا 

ينيدوعسلا نوئش  نوئش  مسقل  ةيلخادلا  تلايوحتلا 
ةماع 2142  تاراسفتسا 

 ةيئاضقلا 2123 - 2121

تلااكولا 2155

رور 2135 - 2146 لم اكر ا ذت

تازاوجلا 2141

سلجنا سول  يف  ةماعلا  ةيلصنقلل  ةعباتلا  تايلاولا 
 انوزيرا اكسلاآ نوغيروأ وهاديا

اد ا في ورنيا ودارولك اناتنوم ن في  كال

نطنشاو جنمياو يكو ياواه ةيلاو  سك  وين م

 هاتوي

310-895-6642




