
 

للمياه الوزارة وكالة               

المياه لموارد العامة اإلدارة          

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

0.20 االرصاد/ شقراء  9.00 شقراء

13.00 مزارع خروب بشقراء 11.00 أشيقر

0.20 االرصاد/ المجمعة  1.60 القرين- الجمش 

10.00 األرصاد/ مطار الدوادمي  4.80 شرق عفيف

7.40 االرصاد/ الغاط  8.60 غرب عفيف

0.20 عفيف ـ الجامعية 19.30 مرات

11.00 الحريق بالوشم

6 غرب الليث 0.20 القديرة

4 يبرين ـ الليث 0.20 الكامل

2.6 الخور 1.00 المظليف ـ القنفذة

6 منتزه الهدا  1.60 ثربان ـ القنفذة

5.6 الشفا ـ الطائف 0.40 وادي وج ـ الطائف

3.8 الهدا االرصاد 3.00 طريق الهدا الدائري

9 حي االمير فواز ـ االرصاد 0.30 مطار الطائف ـ االرصاد

4.2 الروضه ـ االرصاد 5.40 الجموم ـ االرصاد

4.2 ابحر ـ االرصاد 4.20 الورود ـ االرصاد

1.2 ملعب الجوهرة ـ االرصاد 4.20 بحره ـ االرصاد

0.60                 ـ            ـ ذهبان ـ االرصاد

0.20 مغيراء 1.40 العال طريق صالح

3.00 الحمنه ـ االرصاد

22.40 محطة التجارب 9.40 عقلة الصقور

27.00 الرس 29.80 األرصاد/ مطار القصيم 

3.00 دخنة 9.60 األرصاد/ عقلة الصقور 

24.00 المذنب 0.20 الفواره

مكة المكرمة

 م2018\11\16: الموافق 

القصيم

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\8: تاريخ االعداد 

الرياض

 ساعة ويتم قياسها يوميا من الساعة التاسعة صباحا لليوم السابق حتى الساعة التاسعة لصباح هذا اليوم حسب التاريخ المذكور24تمثل االرقام كمية االمطار خالل 

المدينة المنورة

2 من 1 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة               

المياه لموارد العامة اإلدارة          

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

 م2018\11\16: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\8: تاريخ االعداد 

 ساعة ويتم قياسها يوميا من الساعة التاسعة صباحا لليوم السابق حتى الساعة التاسعة لصباح هذا اليوم حسب التاريخ المذكور24تمثل االرقام كمية االمطار خالل 

29.50 البكيرية 21.00 بريدة

23.40 األسياح 1.80 النبهانية

16.50 رياض الخبراء 32.50 مطار االمير نايف

22.80 عنيزة

4.4 األرصاد/ الخفجي  10.40 مطار القيصومه ـ االرصاد

0.20 راس تنورة ـ االرصاد

0.2 1تيهان 0.20 طلعة ال منذر

0.6 سراة عبيدة ـ االرصاد 0.40 الزهراء

0.6 11.40 المجارده

1.80 المعظم 0.20 1الكر

0.80 بئر ابن هرماس ـ االرصاد 0.40 حقل ـ االرصاد

13.00 مطار الوجه ـ االرصاد 1.00 نيوم ـ االرصاد

ـ ـ 0.60 النقرة حائل

3.50 مطار عرعر ـ االرصاد 59.00 شعبة نصاب الحدود الشمالية

ـ 0.20 شهبه الباحة

3.00 سكاكا 11.00 طلعة عمار

11.50 مطار الجوف ـ االرصاد

الجوف

عسير

الشرقية

القصيم

تبوك

8.50

2 من 2 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة            

المياه لموارد العامة اإلدارة       

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

0.20 االرصاد/ شقراء  0.20 المجمعة ـ االرصاد

1.60 الجمش القرين

ـ ـ 1.00 الهدا ـ االرصاد مكة المكرمة

0.20 مصنع اسمنت بيشه 0.20 بني عامر

0.60 النماص ـ االرصاد 0.60 االفارعة النماص

1.50 مطار حائل ـ االرصاد حائل

عسير

 م2018\11\17: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\9:تاريخ االعداد 

الرياض

 ساعة ويتم قياسها يوميا من الساعة التاسعة صباحا لليوم السابق حتى الساعة التاسعة لصباح هذا اليوم حسب التاريخ المذكور24تمثل االرقام كمية االمطار خالل 

1 من 1 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة            

المياه لموارد العامة اإلدارة       

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

1.80 منتزه الهدا  0.60 طريق الهدا الدائري

1.60 رضوان

3.40 محطة التجارب 0.80 البكيرية

13.00 الرس 2.00 المذنب

4.40 األرصاد/ الخفجي  الشرقية

0.8 االرصاد/النماص 0.40 االرصاد/ تنومة

0.2 الفرع النماص 1.40 الراصاد/صبح باللحمر

0.20 بارق

عسير

القصيم

مكة المكرمة

 م2018\11\18: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\10: تاريخ االعداد 

 ساعة ويتم قياسها يوميا من الساعة التاسعة صباحا لليوم السابق حتى الساعة التاسعة لصباح هذا اليوم حسب التاريخ المذكور24تمثل االرقام كمية االمطار خالل 

1 من 1 صفحة
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