
 

للمياه الوزارة وكالة          

المياه لموارد العامة اإلدارة     

(ملم)الكمية  الموقع (ملم)الكمية  الموقع المنطقة

0.20 االرصاد/ المجمعة 2.20 عفيف ـ الجامعية

2.80 االرصاد/ الغاط  2.60 الجمش ـ القرين

0.20 االرصاد/ شقراء

0.4 الشركة الوطنية للمياه بالطائف 1.80 الطائف ـ المحاني

1.8 طريق الشفا الدائري 5.40 غران

7.8 بني مالك 0.40 االرصاد/الهدا

3.2 غرب الليث 0.40 الطائف- وادي وج 

2.4 1القديرة 14.20 العرضية الجنوبية- ثريبان 

2.3 االرصاد/عرفه 0.20 طريق الهدا الدائري

1 االرصاد/مطار الطائف 0.60 القنفذة- ثربان 

10.4 االرصاد/ أبحر 0.40 الطفيل

7.2 االرصاد/ بني مالك 0.20 شمال جدة- ذهبان 

7.2 االرصاد/ الورود  1.60 خليص- البرزة 

6.8 االرصاد/حي االمير فواز 4.60 عسفان

5.4 االرصاد/الجموم 0.40 وادي قديد

5.1 االرصاد/ الروضه 14.40 الكامل- القرية 

2.8 االرصاد/ رابغ 2.80 الكامل

1.6 االرصاد/ثول 0.80 الحفاير

0.6 االرصاد/ ذهبان 1.60 االرصاد/ ملعب الجوهرة

6.30 الحناكية 21.00 الفقير

24.00 الملبنة 8.40 المدينة المنورة

5.00 15.00 المواريد المسيجيد

المدينة المنورة

مكة المكرمة

 م2018\11\15: الموافق 

نشرة األمطار اليومية

هـ1440\3\7: 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 

3 من 1 صفحة
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10.00 المهد ـ الرويضة 7.60 المهد ـ السويرقية

0.40 أم زيان 6.40 حزره

0.40 1المسيجيد 5.20 االرصاد/ الحناكية

7.60 القاحة 0.20 حمراء االسد

25.20 أم الفقير 5.40 1آبار الماشي

3.20 النخيل 0.20 1الفريش

3.60 االرصاد/ مطار المدينة  43.60 ضعه

20.20 االرصاد/ وادي الفرع 1.20 ثرب

12.60 شقران 21.40 1بدر

ـ ـ 6.40 الحمنه

53.00 الفواره 36.00 عنيزه

26.90 االرصاد/ مطار القصيم 27.50 محطة التجارب

18.00 بريده 38.00 دخنة

7.50 شري 4.00 ضرية

31.00 قبه 22.00 المذنب

25.40 عقلة الصقور 28.60 البكيريه

11.00 الرس 11.50 البدائع

5.20 1الفوارة 31.60 االسياح

25.40 1النبهانية  32.00 النبهانيه

16.60 النقرة 21.00 رياض الخبراء

3.40 الملقاء 48.00 الشماسيه

ـ ـ 41.20 االرصاد/ عقلة الصقور

1.4 األرصاد/ النعيرية  81.20 االرصاد/مطار القيصومة

4.6 االرصاد/ الخفجي 81.20 االرصاد/ حفر الباطن

0.20 االرصاد/ رأس تنورة

14.2 1المجارده 14.00 المجارده عسير

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

3 من 2 صفحة
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ـ ـ 1.40 االرصاد/سراة عبيده عسير

9.80 البديعة 3.80 شمال شرق رحيب

0.20 1البدع 7.60 1الوجه

4.80 شقرى 0.20 أبو القزاز

12.80 االرصاد/مطار الوجه 0.20 1حقل

1.60 االرصاد/نيوم 3.40 1أملج

0.40 االرصاد/حقل 0.40 الحرة

ـ ـ 2.40 ثلبان المرح

16.60 النقره 1.40 الشنان- المستجدة 

0.20 االرصاد/ مطار حائل 0.60 الحائط- الشقراء 

0.90 األرصاد/ مطار عرعر  الحدود الشمالية

4.60 االرصاد/  الباحة 0.80 األرصاد/ بلجرشي 

3.20 االرصاد/ المخواة 8.20 1قلوة

ـ ـ 5.80 األرصاد/  الجوف  الجوف

حائل

تبوك

الباحة

8.50

8.50

8.50

3 من 3 صفحة


