
 

للمياه الوزارة وكالة          

المياه لموارد العامة اإلدارة      

(ملم) الكميةالموقع(ملم) الكميةالموقعالمنطقة

0.50 شقراء/  خروب مزارع1.60شقراء

ــ3.60رماح

1.80الطائف/  القديرة1.60الجموم/  رهاط

1.40الطائف/  عمير بني4.60الطائف/  سعد بني

12.20الطائف/ الدائري الشفا طريق1.60الطائف/  سيسد روضة

11.80الطائف/الدائري الهدا طريق10.80الدائري الطائف طريق

0.80القنفذه/  الخبيره11.60الطائف/  الهدا منتزه

32.60العرضيات/  الفيجا2.20القنفذه/  الريم

30.60العرضيات/  ثريبان5.80القنفذه/  المظيليف

6.60القنفذه/  حرب خميس8.40القنفذه/  الخرم ثالثاء

7.80القنفذه/  هذيل قرن0.60القنفذه/  الجاره سبت

1.60الليث/  الخفج1.40الشمالية العرضية نمرة

4.00الراكه أم7.00الليث/  يزيد بني

اليومية األمطار نشرة

ً قياسها ويتم ساعة 24 خالل االمطار كمية االرقام تمثل ً التاسعة الساعة من يوميا المذكور التاريخ حسب اليوم هذا لصباح التاسعة الساعة حتى السابق لليوم صباحا

م 2019/11/12: الموافق                                       هـ1441/03/15: اإلعداد تاريخ

الرياض

 المكرمة مكة

4 من 1 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة          

المياه لموارد العامة اإلدارة      

(ملم) الكميةالموقع(ملم) الكميةالموقعالمنطقة

اليومية األمطار نشرة

ً قياسها ويتم ساعة 24 خالل االمطار كمية االرقام تمثل ً التاسعة الساعة من يوميا المذكور التاريخ حسب اليوم هذا لصباح التاسعة الساعة حتى السابق لليوم صباحا

م 2019/11/12: الموافق                                       هـ1441/03/15: اإلعداد تاريخ

1.00الحناكية/  الشقران1.90 الحناكية

0.40الحناكية/  ضعه0.40الحناكية/  الصويدره

4.80العال/  الحجر0.60العال/  الفارعه

ــ0.20الحناكية/  النخيلة

1.00الخبراء رياض22.50الجواء عيون

3.50عنيزة/  التجارب محطة14.50نايف االمير مطار

6.00بريدة/  شري10.00الشماسيه

5.50عنيزة16.50 بريدة

0.80البدائع1.80البكيرية

0.20الخبراء رياض/  النقرة3.20النبهانيه/  البتراء

3.20الشماسيه/  حزم أم12.00المذنب

7.00محايل25.00المجارده

0.60المجارده/  المنظر ثلوث1.00المجارده ثربان

عسير

القصيم

المدينة

4 من 2 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة          

المياه لموارد العامة اإلدارة      

(ملم) الكميةالموقع(ملم) الكميةالموقعالمنطقة

اليومية األمطار نشرة

ً قياسها ويتم ساعة 24 خالل االمطار كمية االرقام تمثل ً التاسعة الساعة من يوميا المذكور التاريخ حسب اليوم هذا لصباح التاسعة الساعة حتى السابق لليوم صباحا

م 2019/11/12: الموافق                                       هـ1441/03/15: اإلعداد تاريخ

0.80أبها/  مزهر0.40بالقرن/ البشائر

5.60المع رجال11.00المع رجال/  الحبيل

1.40محايل/  زعبان17.80محايل/  خاط

9.00أبها/  ريدة2.20أبها/  تنومه

0.20مشيط خميس/  تباشعه0.20أبها/  الشعف

ــ8.00المع رجال/  الشعبين

3.00تيماء/  المعظم0.60الوجه/  بداء

0.20ضباء/  شغب1.60رحيب

0.20ضباء/  شواق0.20 تيماء

ــ0.20الوجه/  السديد

5.00الشنان/  العظيم6.50 مشار منتزه

2.50بقعاء5.00سميراء

1.80حائل مطار2.50السالم حي

عسير

تبوك

حائل

4 من 3 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة          

المياه لموارد العامة اإلدارة      

(ملم) الكميةالموقع(ملم) الكميةالموقعالمنطقة

اليومية األمطار نشرة

ً قياسها ويتم ساعة 24 خالل االمطار كمية االرقام تمثل ً التاسعة الساعة من يوميا المذكور التاريخ حسب اليوم هذا لصباح التاسعة الساعة حتى السابق لليوم صباحا

م 2019/11/12: الموافق                                       هـ1441/03/15: اإلعداد تاريخ

ــ1.60الشنان/  الكهفة

0.40 موقق0.20بقعاء/  تربه

3.60الشنان/  المستجده1.00الغزاله/  الحليفة

7.40المخواه/  الزناد غامد1.60 المخواه

2.80بلجرشي/  المحمدية5.40المخواه/  ناوان

3.00قلوه/  دوقة وادي1.20قلوه

ــ2.00 الحابس حصن

4.20سكاكا/  ميقوع2.10صوير/  عمار طلعة

2.30سكاكا/  المرير0.40صوير/  الشويحطية

الجوف

 الباحة

حائل

4 من 4 صفحة


