
 

للمياه الوزارة وكالة            

المياه لموارد العامة اإلدارة       

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

8.00 المجمعة 5.00 المزاحمية

10.00 سدوس 4.00 رماح

2.00 حريمالء 3.00 حي السويدي

12.00 حي القدس 5.00 حي المصانع

12.00 ثادق 5.30 مرات

11.00 الحريق بالوشم 6.60 مستودع الوزارة بالملز

3.20 أشيقر 2.70 مزارع خروب بشقراء

3.50 شقراء 5.00 السويدي- حي الزهره 

15.80 االرصاد/ حريمالء  4.00 حي النموذجية

7.80 االرصاد/ الصناعية الجديدة  0.10 االرصاد/ مطارالدوادمي 

7.00 االرصاد/ الصناعية االولى  7.80 االرصاد/ اليمامة 

3.60 االرصاد/ ام الحمام  5.40 االرصاد/ رماح 

2.00 االرصاد/ حلبان  2.60 االرصاد/ الدرعية 

5.20 االرصاد/ مطار الملك خالد  0.60 االرصاد/ القاعدة الجوية 

- - 0.20 االرصاد/ شقراء 

0.80 (العرضـيه الجنوبيه)ثريبان  6.00 الطائف- بني سعد 

1.20 طريق الهدا الدائري 0.60 الخور

 م2018\11\25: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\17: 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 

الرياض

مكة المكرمة

3 من 1 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة            

المياه لموارد العامة اإلدارة       

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

 م2018\11\25: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\17: 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 

- - 4.00 طريق الشفا الدائري

0.40 االرصاد/ الهدا  5.20 االرصاد/ عرفة 

- - 0.20 االرصاد/ الهوية 

0.80 أم زيان 2.00 1المسيجيد  المدينة المنورة

9.50 عقلة الصقور 4.20 1النبهانية 

- - 0.40 االرصاد/ عقلة الصقور 

4.60 االرصاد/ الظهران  21.30 االرصاد/ مطارالملك فهد 

15.00 قرية العليا 9.00 الصداوى

24.00 عريعره 21.40 الخفجي

24.00 القطيف 10.00 الدمام

28.00 الصرار 9.00 أم عقال

1.80 االرصاد/ الخفجي  34.60 االرصاد/ راس تنورة 

0.10 االرصاد/ مطار القيصومة  0.60 االرصاد/ النعيرية 

0.20 1تبالة  1.60 1البشائر 

0.80 ابها- الفرشه  16.20 سبت العاليا- عفراء 

1.20 أبو القزاز 3.20 الكر

6.20 االرصاد/ تيماء  0.20 الزيته

- - 0.20 االرصاد/ حقل 

عسير

مكة المكرمة

القصيم

الشرقية

تبوك

3 من 2 صفحة



 

للمياه الوزارة وكالة            

المياه لموارد العامة اإلدارة       

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

 م2018\11\25: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\17: 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 

- - 0.60 الشنان- المستجده  حائل

1.00 طريف 2.50 شعبة نصاب

11.40 االرصاد/ مطارعرعر  16.00 عرعر

0.10 االرصاد/ مطار رفحاء  0.50 االرصاد/ مطار طريف 

20.00 1المندق  6.00 االجاعدة

8.00 الباحة 1.20 شهبه

- - 2.40 االرصاد/ بلجرشي 

7.00 العيساوية 1.40 غرب العيساوية

0.20 االرصاد/ طبرجل  2.00 االرصاد/ مقوا 

الحدود الشمالية

الباحة

الجوف

3 من 3 صفحة


