
Geographical Distribution of Consular Services 

In order to facilitate efficient consulate services in the United States, the Royal Embassy of Saudi 
Arabia in Washington, D.C. is complemented by three consulates general.  Consular services 
undertaken by the Royal Embassy of Saudi Arabia and the consulates general are distributed 
according to geographic location.  To determine which consulate can assist you, please consult 
the list of consular districts below. 

 
القنصليةخدمات   

يكيةرحسب مكان االقامة في الواليات المتحدة االم   
 

 شؤون السعوديينلكي يتسنى لنا تقديم خدماتنا بشكل سريع وفعال فقد تم توزيع عمل أقسام 
.في كل من السفارة والقنصليات العامة حسب النطاق الجغرافي للواليات  

المسؤولة عن تقديم الخدمات حسبفعلى األخوة واألخوات األعزاء التأكد من الجھة   
 النطاق الجغرافي في كل من السفارة في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك

:وھيوستن ولوس أنجلس كما في الجدول التالي  
 
 

Washington, D.C. -- Royal Embassy Saudi Arabia 
 الواليات التابعة لنطاق السفارة في واشنطن

Royal Embassy of Saudi Arabia 
Address:           Consulate Service   قنصليةشؤون ال :العنوان             

601 New Hampshire Ave., NW Washington, DC 20037 
Alabama االباما   -1

Ohio وھايو  أ -2
Tennessee سي  يتن -3

Georgia جورجيا   -4
Delaware وار ديال -5
Virginia ا فرجيني -6

West Virginia 7- فرجينياوست 
South Carolina كارولينا  ساوث  -8
North Carolina كارولينا  نورث  -9

Kentucky كنتاكي   -10



Washington, DC واشنطن العاصمة  -11
Maryland ميريالند  -12

 
New York, NY -- Consulate General 

ية العامة في نيويوركالواليات التابعة لنطاق القنصل  
Address:  866 Second Ave., 5th floor New York, NY 10017 العنوان :

Indiana ندياناإ -1
Pennsylvania نياابنسلف -2
Rhode Island يالندآرود  -3

Vermont فيرمونت -4
Connecticut كتيتيكين -5

Massachusetts تشوسياماس -6
Michigan نامتشج -7

Maine ينام -8
New Hampshire نيو ھامشير -9

New Jersey نيوجرسي -10
New York نيويورك -11

 
Houston, TX – Consulate General

 الواليات التابعة لنطاق القنصلية العامة في ھيوستن
Address:  5718 Westheimer Road, #1500 Houston, TX 77057 العنوان :

Arkansas وركنساأ -1
Oklahoma وكالھوماأ -2

Iowa يواأ -3
Texas تكساس -4

South Dakota دا كوتا ساوث  -5
North Dakota داكوتا نورث  -6

Florida فلوريدا -7
Kansas كنساس -8

Louisiana لويزيانا -9
Missouri ميزوري -10



Mississippi بييمسيس -11
Minnesota مينسوتا -12
Nebraska نبراسكا -13

Wisconsin وسكنسن -14
Illinois لينويإ -15

 
Los Angeles, CA -- Consulate General 

 الواليات التابعة لنطاق القنصلية العامة في لوس أنجلوس
Address:  2045 Sawtelle Blvd., Los Angeles, CA 90025  العنوان:  

Arizona ريزوناأ -1
Alaska السكاآ -2
Oregon نريغووأ -3

Idaho يداھوآ -4
California كاليفورنيا -5
Colorado كلورادو -6
Montana مونتانا -7

Nevada نيفادا -8
New Mexico نيو مكسيكو -9

Hawaii ھاواي -10
Washington State )الوالية( واشنطن -11

Wyoming وايومنج -12
Utah يوتاه -13

 


