
   
 

 

1الصفحة  من   3 
 

اإلدارة العامة لموارد المياه         -وكالة المياه       
 

 
 

 اليوميةاألمطار نشرة 
 

 كميات األمطار كما سجلتها محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة
 

م15/01/3202 األحديوم  الصباح 9م حتى الساعة 14/01/3202 السبتيوم  الصباح 9من الساعة   

 الموقع المنطقة
الكمية 
 )ملم(

 الموقع
الكمية 
 )ملم(

 الرياض

 6.2 الرياض - الثمامة 8.0 الرياض -حي المصانع 

 3.2 الرياض -الصناعية الجديدة  3.2 الرياض -مطار الملك خالد 

 1.2 الرياض -الحائر  1.6 الرياض -حي عريض 

 0.5 الرياض -بنبان  0.6 الرياض -الصناعية القديمة 

 3.8 الخرج -السهباء  6.0 الحريق

 3.2 المجمعة -القطار محطة  3.2 الخرج

 3.0 حوطة بني تميم  1.8 المجمعة 

 2.6 الدلم 2.8 حوطة بني تميم- الوعولمحمية 

 0.8 ضرما -ديراب  2.3 ضرما -السيباني 

 1.6 الدوادمي -السر  2.0 الدوادمي -عرجاء 

 1.0 الدوادميمطار  1.5 الدوادمي

 1.6 الدرعية 0.5 الدوادمي -نفي 

 1.4 ثادق -ملهم  1.6 شقراء -الغرابة 

 1.2 القويعية -الخاصرة  1.2 الغاط

 0.6 القويعية -حلبان  0.9 القويعية -الخروعية 

 



   
 

 

2الصفحة  من   3 
 

اإلدارة العامة لموارد المياه         -وكالة المياه       
 

 الموقع المنطقة
الكمية 
 )ملم(

 الموقع
الكمية 
 )ملم(

 كة المكرمةم

 14.0 الطائف -الكر  16.3 الطائف -الشفا 

 2.2 طائفال -الهدا منتزه  3.2 الطائف -الهدا 

 0.7 الطائف -قيا  1.8 الطائف -الحوية 

 0.5 الطائفمطار  0.5 الطائف -سيسد منتزة 

 10.8 العرضيات 0.5 الطائف

 1.2 العرضيات -العرضية الشمالية  10.2 العرضيات - الجنوبيةالعرضية 

 10.4 أضم -المرقبان  1.4 ضياتالعر -الرايم 

 3.6 المويه 7.2 المويه -رضوان 

 3.2 مكة -منى  5.6 مكة -العوالي حي 

 2.7 مكة -الكعكية  2.4 المكرمةمكة 

 4.8 الليث -طفيل  1.2 مكة -الشرائع 

 2.6 الليث -يزيد بني  3.8 الليث -سعيا 

 0.6 الليث -الوسقة  0.8 الليث

 2.6 ميسان -مركز القريع بني مالك  0.6 الليث -الليث سد 

 2.0 جدة -م السلم أي ح 1.4 ميسان -سعد بني 

 1.6 القنفذة -خميس حرب  1.0 جدة -الجامعة حي 

 - - 1.0 بحرة

 1.5 القصيممطار  2.4 الشماسية - حزمم أ القصيم
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اإلدارة العامة لموارد المياه         -وكالة المياه       
 

 الموقع المنطقة
الكمية 
 )ملم(

 الموقع
الكمية 
 )ملم(

 الشرقية

 4.2 حساءألا -عريعرة  5.9 مطار األحساء

 2.3 األحساء -يبرين  4.0 حساءألا -الطرف 

 1.6 حفر الباطن -الرقعي  4.6 حفر الباطن -مطار القيصومة 

 3.7 الجبيل 0.6 حفر الباطن -القيصومة 

 2.1 النعيرية 2.8 النعيرية -الصرار 

 2.0 تنورةراس  2.0 مطار الدمام

 1.2 العلياالقرية  -الشفلح م أ 1.4 بقيق

 عسير

 1.0 بلقرن -عفراء  11.0 بلقرن -البشائر 

 0.8 النماص -الفرعة الشمالية  1.8 بيشة

 - - 1.8 بيش جازان

 الباحة

 21.6 بلجرشي -صخوان  33.0 بلجرشي

 14.0 الباحة 14.6 بلجرشي -وادي خيطان 

 10.4 قلوه -حصن الحبس  13.8 قلوه

 4.4 الحجرة - ىبني علجرداء  5.2 المندق

 1.2 فرعة غامد الزناد -غامد الزناد  3.4 المخواة

 0.6 العقيق -العقيق سد  1.0 العقيق -الباحة مطار 

 ملم  33.0 الباحة -بلجرشي :  أعلى كمية

 محطة  96 عدد المحطات التي سجلت

 


