
 

للمياه الوزارة وكالة            

المياه لموارد العامة اإلدارة       

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

5.00 حي المصانع 6.00 االرصاد/  مطار الملك خالد

4.20 االرصاد/ حريمالء  14.00 االرصاد/ الغاط 

2.80 االرصاد/ ام الحمام  6.60 االرصاد/ رماح 

4.20 االرصاد/ الدرعية  4.80 االرصاد/ القاعده الجوية 

0.40 االرصاد/الصناعية الجديدة  3.40 االرصاد/ الصناعية االولي 

3.00 حي النموذجية 1.00 االرصاد/ اليمامة 

4.00 أشيقر 5.20 شقراء

8.00 الحريق بالوشم 3.70 مزارع خروب بشقراء

3.00 الزلفي- السبلة  13.50 الزلفي

2.20 مرات 20.00 الزلفي- علقة 

1.60 شرق عفيف 1.00 غرب عفيف

3.60 القرين- الجمش  1.60 عفيف- الجامعيه  

4.00 حي السويدي 7.00 المزاحمية

21.00 المجمعة 18.00 حريمالء

0.60 الخور 10.00 االرصاد/ مطار الطائف 

10.00 االرصاد/ الحويه  14.20 االرصاد/ الهدا 

3.60 (العرضـيه الجنوبيه)ثريبان  51.40 الشفا

الرياض

مكة المكرمة

 م2018\11\24: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\16: 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 

4 من 1 صفحة
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 م2018\11\24: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\16: 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 

18.20 غرب الليث 8.20 الغريـف

25.00 خليص 9.00 وادي النعمان

55.00 مكة- الشرائع  20.00 غميـقه

8.20 الطائف- الحفاير  32.00 بني مالك- القريع 

3.20 الطائف- وادي وج  7.20 1القديرة 

16.60 الطائف- بني سعد  1.40 الطائف- المحاني 

0.40 الطائف- العطيف  4.80 تربه

40.60 طريق الهدا الدائري 3.80 طفيل

2.20 المويه- زربان  12.60 منتزه الهدا

- - 1.70 االرصاد/ عرفة 

3.20 المهد- الرويضة  0.40 االرصاد/ مطار ينبع 

0.20 الفارعـه 15.20 ثراب

- - 0.20 الحمنه

12.50 عيون الجواء 8.00 االرصاد/ مطار القصيم 

32.00 1الفواره  10.80 1النبهانية 

30.40 عنيزه 22.00 بريده

12.10 مطار األمير نايف 18.40 محطة التجارب

36.00 البكيريه 18.40 المذنب

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

4 من 2 صفحة
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 م2018\11\24: الموافق 
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32.50 الفواره 3.30 االسياح

20.00 عقلة الصقور 12.00 دخنه

- - 13.40 االرصاد/ دخنه 

1.80 االرصاد/ الخفجي  0.30 االرصاد/ مطار القيصومه 

18.00 قرية العليا 1.40 االرصاد/ النعيرية 

8.00 أم عقال 2.00 الرقعي

- - 30.00 الصرار

2.00 بيشة- جمعور  0.80 بيشة- المهر 

52.60 سبت العاليا- عفراء  3.80 1تبالة 

2.60 االرصاد/ بئر ابن هرماس  0.20 االرصاد/ تيماء 

0.20 شقرى 0.20 بداء

4.00 1الوجه  0.80 رحـيب

- - 9.60 الزيته

5.00 بقعاء 2.00 االرصاد/مطار حائل 

11.00 حي السالم بحائل 4.70 مطار حائل

0.30 االرصاد/ مطار رفحاء  22.00 رفحاء

4.20 االرصاد/ مطار عرعر  4.70 االرصاد/ مطار طريف 

1.00 عرعر 20.00 شعبة نصاب

القصيم

الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

4 من 3 صفحة
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8.00 طريف 36.00 حزم الجالميد الحدود الشمالية

10.60 خلب 12.80 االرصاد/ مطار الباحة 

1.00 االجاعدة 12.80 العقيـق

1.40 االرصاد/ بلجرشي  3.20 الحجـره

19.40 وادي دوقه 2.00 الباحة

2.80 شهبه 3.80 العقيق- كرا 

17.00 طلعة عمار 13.00 سكاكا

3.70 االرصاد/ مطار الجوف  0.10 االرصاد/ مطار القريات 

الباحة

الجوف

4 من 4 صفحة


