
           وكالة الوزارة للمٌاه      اإلدارة العامة لموارد المٌاه

(ملم)الكمٌة الموقع(ملم)الكمٌة الموقعالمنطقة

0.40الخرمه/ الغرٌف 7.60الجموم/ قصٌر 

5.60الطائف/ السحن 2.20الطائف/ الحوٌه 

22.00الطائف/ السرار 7.00الطائف/ السدٌره 

5.40الطائف/ القصر 1.40الطائف/ القرٌع بنً مالك 

40.60الطائف /   روضة سٌسد 12.80الموٌه

1.00الطائف/ طرٌق الشفا الدائري 9.00الطائف / ضباعه 

3.40الطائف / الشفا 4.60الطائف / منتزه الهدا 

0.40القنفذه / قرن هذٌل 3.20الكامل / حرة الشرع 

4.60الكامل/ غرٌف التراجمه 29.00اللٌث/ الخفج 

0.40رنٌه/ العفٌرٌه 17.20مكة/ أبو حجارة طرٌق الهدا 

7.40مكة / البجٌدي 2.40مكة / الزٌمه 

ــ1.40المهد/ أنبوان المدٌنة المنورة 

ــ0.30برٌدة / قبه القصٌم 

1.80أحد رفٌده/ العرٌن 0.60أحد رفٌده / آل عامر 

2.40بٌشه2.00بالقرن / الفوهة 

8.60خمٌس مشٌط/ العٌن 1.00بالقرن / عطف مسلط 

3.00رجال المع / الحبٌل 0.20بٌشه/ منصبه 

1.40سراة عبٌده/ العسران 6.00خمٌس مشٌط / تباشعه 

8.80سراة عبٌده/ وادي الحٌاة 1.40رجال المع / منذر العوص 

نشرة األمطار الٌومٌة

 ساعة وٌتم قٌاسها ٌومٌاً من الساعة التاسعة صباحاً للٌوم السابق حتى الساعة التاسعة لصباح هذا الٌوم حسب التارٌخ المذكور24تمثل االرقام كمٌة االمطار خالل 

 م2020/07/25: هـ                                       الموافق1441/12/04: تارٌخ اإلعداد

مكة المكرمة 

عسٌر 

3 من 1صفحة 
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5.20ظهران الجنوب/ الصاٌف 0.80سراة عبٌده

23.40أبها/ الخالدٌه 0.40ظهران الجنوب/ آل مصلح 

3.80أبها/ الزهراء 6.00أبها / الحمراء 

7.60أبها/ المهلل 3.00أبها/ المرمده 

12.00أبها/ عقبة ضلع 16.80أبها / حً النزهة 

13.80أبها/ وادي ذهب 25.00أبها/ رٌدة 

17.00أبها4.80أبها / وادي الصدر 

2.40الدرب / التحلٌه 0.40أحد المسارحه/ المضاٌا 

8.00الرٌث/ الفارس 1.80الدرب

3.40العارضه/ القنابٌر 0.20الرٌث / المدراج 

8.00العارضه/ جبل سال 52.00العارضه*  

6.00العٌدابً/ ثعابه 14.00أبو عرٌش/ صنبه 

34.00العٌدابً/ عٌبان 0.20العٌدابً 

4.00صامطه15.00ضمد

5.00جازان0.60هروب 

ــ24.00فٌفا

2.00قلوه/ الشعراء 0.40المندق

ــ10.20الباحة 

52.00جازان    / أعلى هطول للٌوم العارضه *  

الباحة 

جازان 

عسٌر 

3 من 2صفحة 
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حجم السٌول الواردة لسد العٌص بمنطقة المدٌنة المنورة

2,624,100(3م)اجمالً حجم السٌول الواردة للسدود 

حجم السٌول الواردة لسدود منطقة مكة المكرمة

حجم السٌول الواردة لسد جازان بمنطقة جازان 

108,500

2,290,000

225,600

3 من 3صفحة 


