
 
 

3من   1الصفحة    
 

 

 

 اليومية نشرة األمطار 

 كميات األمطار كما سجلتها محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة 

 م 2021/ 24/07 السبتيوم  صباح 9حتى الساعة م 07/2021/ 23 الجمعةيوم صباح  9من الساعة 

 الموقع  المنطقة 
الكمية  

 )ملم(
 الموقع 

الكمية  

 )ملم(

 الرياض

 0.9 القويعية  -الخروعية  11.6 القويعية -حلبان 

 6.6 مطار وادي الدواسر 7.4 وادي الدواسر

 0.5 السليل 0.6 الرياض -حي الملز 

 مكة المكرمة 

 10.4 ميسان -مركز القريع بني مالك  48.8 ميسان  -بني سعد 

 4.6 أضم -المرقبان  41.0 أضم  

 23.0 الطائف -السرار  27.8 تربة 

 7.8 الليث -يلملم  19.0 الطائف -قيا 

 5.6 المويه  -رضوان  3.8 الليث

 4.8 القنفذة -ثالثاء الخرم  4.2 المويه  -الزربان 

 - - 3.8 القنفذة  -أحد بني زيد 

 - - 0.6 األحساء  - يبرين الشرقية 

 عسير 

 9.8 النماص -الفرعة الشمالية  14.0 النماص

 0.6 النماص -عمرو بني  6.0 النماص -وادي زيد 

 



 
 

3من   2الصفحة    
 

 

 الموقع  المنطقة 
الكمية  

 )ملم(
 الموقع 

الكمية  

 )ملم(

 عسير 

 1.8 خميس مشيط  -تباشعة  6.0 خميس مشيط -القاعدة الجوية 

 0.6 خميس مشيط  0.8 خميس مشيط  -الصفية 

 3.6 بيشة  -منصبة  5.2 بيشة  -صمخ 

 1.0 مطار بيشة   3.2 بيشة  -الرس 

 3.4 أبها  -حي الزهراء  4.8 أبها -ال تمام 

 2.2 أبها -قمة السودة  3.0 أبها  -مطار 

 1.2 أبها -شعار  1.4 أبها -طبب 

 0.8 أبها -العرين  1.0 أبها -السودة 

 0.6 أبها -صبح بللحمر  0.6 أبها

 1.2 سراة عبيدة  4.0 سراة عبيدة  -وادي الحياة 

 2.2 بارق  2.6 المجاردة -شعب أحمد 

 0.6 تثليث  2.2 محايل -حميد العاليا 

 جازان

 6.0 العارضة -جبل سال  25.8 العارضة -سد جازان 

 12.8 العيدابي 18.0 العيدابي -عيبان 

 0.6 العيدابي  -ثعابة  4.8 العيدابي  -سد ضمد 

 2.8 جازان 6.0 مطار جازان

 



 
 

3من   3الصفحة    
 

 

 الموقع  المنطقة 
الكمية  

 )ملم(
 الموقع 

الكمية  

 )ملم(

 جازان

 1.0 أبو عريش  3.2 أبو عريش  -صنبة 

 2.0 صامطة  -القفل  2.8 هروب 

 1.2 صامطة  1.6 صامطة -الحقلة 

 0.8 أحد المسارحة -الحكامية  1.2 أحد المسارحة  -الجروف 

 0.6 الريث 1.1 فيفا 

 - - 0.5 صبيا

 نجران

 1.6 مطار نجران  2.3 نجران

 - - 2.0 يدمة 

 الباحة

 6.6 قلوة  -وادي دوقة  32.0 قلوة

 1.8 قلوة -الشعراء  3.0 قلوة -حصن الحبس 

 7.4 الحجرة -جرداء بني على  16.0 الباحة

 3.0 العقيق  -مطار الباحة  4.2 الحجرة   -الجرين 

 2.8 المندق  2.7 العقيق

 0.6 بلجرشي  -صخوان  1.2 فرعة غامد الزناد  -غامد الزناد 

 ملم   48.8 الطائف - ميسان -بني سعد  كمية:أعلى 

 3م 15,245,701 السيول للسدودمن  حجم الوارد اليوم

 إجمالي حجم السيل الوارد من بداية الحالة المطرية )تروية( 

 م  2012/07/17بتاريخ 
 3م 71,818,769

 


