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الكلمة االفتتاحية 

تعتبــر نــدرة المــوارد المائيــة فــي االردن ســببًا كبيــرا يحــد مــن تنفيــذ التطــور 
اإلقتصــادي والتنمــوي فــي األردن. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع بســبب الزيــادة 
الســكانية التــي تضاعفــت خــالل العقديــن الماضييــن فقط جــراء النمو الســكاني 
ــاكل  ــى مش ــة ال ــى األردن، باالضاف ــاورة ال ــدول المج ــن ال ــرية م ــرات القس والهج

ــي األردن. ــي ف ــد المائ ــى التزوي ــر عل ــذي يؤث ــي ال ــر المناخ ــاه  والتغي المي

ــبه  ــة وش ــق الجاف ــي المناط ــار ف ــاه األمط ــع مي ــن تجمي ــتفادة م ــكل االس وتش
الجافــة كمــا هــو الحــال فــي االردن والــذي غالبــًا مــا تهطــل فيــه األمطــار خــالل 
أشــهر قليلــة مــن الســنة، أهميــة كبــرى تفــوق مثيالتهــا فــي المناطــق الرطبــة. 

ان اســتخدام تقنيــات الحصــاد المائــي ليــس باالمــر الجديــد حيــث تــم اســتغالل 
ميــاه االمطــار عــن طريــق تقنيــات الحصــاد المائــي منــذ القــدم الســتخدامها فــي 
االســتعماالت المختلفــة  حيــث تعــد عمليــة حصــاد الميــاه مفتــاح اســتخدام مياه 
االمطــار علــى نحــو افضــل فهــذة الوســيلة األكثــر جــدوى لتأميــن حيــاة اإلنســان 
والحيــوان والنبــات وذات تكلفــة متواضعــة مقارنــه بالفائــدة او المــردود المترتــب 

عنهــا . 

ومــع التوســع العمرانــي الــذي شــهدتة المملكــة مترافقــًا مــع التحســينات فــي 
ــنوات   ــدى الس ــى م ــت عل ــي، تضاءل ــد المائ ــا التزوي ــا فيه ــة بم ــات المختلف الخدم
الماضيــة اعــداد المســاكن التــي تســتخدم طــرق الحصــاد المائــي اال ان التحديــات 
المائيــة القائمــة تطلبــت الزاميــة توافــر مصــادر اخــرى لدعــم التزويــد المائــي 

الحالــي والتــي يقــع جــزءا مــن عمليــة توفيرهــا علــى عاتــق المواطــن . 

ــن  ــذي م ــب وال ــذا الكتي ــد ه ــذي اع ــل ال ــق العم ــان لفري ــكر واالمتن ــدم بالش أتق
شــأنه تعزيــز إدارة الطلــب علــى الميــاه مــن خــالل تفعيــل دور المواطــن فــي  
ــج  ــتعطي النتائ ــا س ــن بأنه ــى يقي ــي عل ــة وانن ــادر المائي ــة للمص اإلدارة المتكامل

المتوخــاة فــي المســتقبل القريــب بــإذن اهلل. 

                                                                                                               وزير المياه والري 
                                                                                                                م. منير عويس    
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التعريفات

حصاد مياه االمطار:
هــي التقنيــة التــي يتــم مــن خاللهــا تجميــع ميــاه األمطــار 
ــات  ــي خزان ــا ف ــاه وتخزينه ــذه للمي ــر المنف ــطح غي ــن االس م

ــة. أرضي

نظام حصاد االمطار:

هي مجموعة من المعدات التي تستخدم لتجميع مياه 
األمطار والتي تشكل الخزان التجميعي و األنابيب والوصالت 

ويمكن أن تشمل أيضا معدات أخرى مثل المضخات 
والرشاشات

الخزان التجميعي : 
 يتــم اســتخدام الخــزان )تحــت أو فــوق األرض( لجمــع ميــاه 

األمطــار المحصــودة..

الدفقة االولى:
مياه األمطار التي تم جمعها من أول هطول مطري في 

الموسم.

محول تدفق مياه 
االمطار:

مرشح )فلتر( يستخدم لتحويل مياه التصريف االولى من 
الخزان التجميعي.

الوضع الحالي للمياه

يعــد االردن ضمــن الــدول األكثــر فقــرا بالميــاه حيــث تعتبــر حصــة الفــرد باليــوم  الواحــد 
األقــل عالميــا. 

وقــد أدى تدفــق الالجئيــن بســبب الصراعــات اإلقليميــة وإرتفــاع أســعار الطاقــة  إلــى زيــادة 

ــرف  ــاه والص ــة  للمي ــة الحالي ــة التحتي ــى البني ــي عل ــبٍء إضاف ــع ع ــاع ووض ــات القط تحدي

الصحــي. 

ــي  ــة  ” الفقرالمائ ــي حال ــيدخل ف ــأن االردن س ــة ب ــة العالمي ــة الصح ــارت منظم ــد اش وق

الشــديد“ بحلــول عــام 2025 إذا لــم يتــم إحــراز أي تحســين كبيــر فــي قطــاع الميــاه. 

وســيؤثر الفقــر الشــديد فــي الميــاه علــى الظــروف المعيشــية ويزيــد مــن تحديــات إدارة 

ــي.  ــتقرار االجتماع ــدم اإلس ــى ع ــؤدي إل ــأنه ان ي ــن ش ــذي م ــوارد ال الم

TOSHIBA
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تلتــزم الحكومــة بتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه والتــي تتجلــى فــي التعميــم الموجه 

ــوزراء إلــى جميــع المؤسســات الحكوميــة لتبنــي إجــراءات تحســين كفــاءة  مــن رئيــس ال

اســتخدام الميــاه مــن خــالل تركيــب تقنيــات توفيــر الميــاه  وتبنــي ممارســات حصــاد ميــاه 

األمطــار.

نظــرًا لنــدرة الميــاه الجوفيــة والميــاه الســطحية المتوفــرة ، تعتبــر ميــاه األمطــار مصــدرًا 

هامــًا للميــاه العذبــة فــي األردن، وبالتالــي يعتبــر جمــع ميــاه األمطــار خيــارًا واعــدًا ومتاحــًا 

نظــرا لســهولة تنفيــذه مــن الناحيــة التشــغيلية والماليــة وحتــى ضمــن المجتمعــات 

ــرة الفقي

عن الحصاد المائي
يعــرف حصــاد ميــاه األمطــار بانــه عمليــة جمــع وتخزيــن ميــاه األمطــار فــي الموقــع 

الســتخدامها ألغــراض محــددة، ويعتبــر مــن أبســط وأقــدم طــرق اإلمــداد الذاتــي بالميــاه.

يمكــن عمــل حصــاد ميــاه األمطــار علــى نطــاق ضيــق مثــل تجميــع ميــاه األســطح المنزلية 

أو علــى نطــاق أوســع مثــل جمــع ميــاه األمطــار فــي الصحــراء علــى شــكل ســدود ميــاه 

صغيــرة

الهدف
يوفــر هــذا الكتيــب المتطلبــات العامــة لتصميــم وبنــاء نظــام تجميــع ميــاه األمطــار 

وفًقــا للكــودة  الموحــدة لتزويــد المبانــي بالميــاه والصــرف الصحــي. يمكــن هــذا الكتيــب 

موظفــي أمانــة عمــان مــن معرفــة الحجــم األمثــل لخزانــات تجميــع ميــاه االمطــار  خــالل 

عمليــة اعطــاء تصاريــح البنــاء كمــا ويســاهم فــي تعريفهــم ببكيفيــة عمــل هــذا النظــام 

ومتطلبــات انشــائه ومكوناتــه بصــورة عامــة.

TOSHIBA
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االطار التنظيمي

الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه  والصرف الصحي

ــاه  ــي بالمي ــد المبان ــدة لتزوي ــودة الموح ــودة الك ــن مس ــاء م ــم االنته ــد ت ــك فق ــًا لذل وتبع

ــة  ــت الموافق ــام تم ــس الع ــن نف ــار م ــي اي ــام 2010 وف ــن ع ــي اذار م ــي ف ــرف الصح والص

علــى النســخة المعدلــة مــن الكــودة الموحــدة مــن قبــل اللجنــة الفنيــة التابعــة للمجلــس 

ــراي. ــداء ال االعلــى للبنــاء  وتــم طرحهــا للــراي العــام للمراجعــه واب

ــة  ــات المرتبط ــاه والمواصف ــتخدام المي ــاءة أس ــوم كف ــة مفه ــودة المحدث ــت الك تضمن

بهــا لتتوافــق مــع المعاييــر العالميــة فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه. اضافــة الــى مــا ســبق 

فقــد تضمنــت الكــودة المعدلــة وللمــره االولــى مفهــوم الحصــاد المائــي كمتطلــب فــي 

عمليــة البنــاء .

أن الكــودة الموحــدة لتزويــد المبانــي بالميــاه والصــرف الصحــي تحــدد وبشــكل واضــح 

مفهــوم الحصــاد المائــي ومكوناتــه والقيــود المفروضــة علــى اســتخدامات الميــاه التــي 

يتــم تجميعهــا عــن طريــق عمليــة الحصــاد المائــي، اضافــة الــى متطلبــات انشــاء نظــام 

الحصــاد المائــي . وكذلــك فــان الكــودة تحــدد الحجــم االمثــل لخزانــات تجميــع ميــاه 

ــطح ــاحة الس ــاء ومس ــع البن ــار موق ــن االعتب ــذ بعي ــع االخ ــار م االمط

المجلــس  خــالل  مــن  االشــغال  وزارة  قامــت   2008 عــام  فــي 

االعلــى للبنــاء بالتعــاون مــع الجمعيــة العلميــة الملكيــة بتوقيــع 

المبانــي  بتزويــد  الكــودة الخاصــة  اتفاقيــة لتطويــر وتحديــث 

بالميــاه والصــرف الصحــي. وقــد خلصــت االتفاقيــة الــى الحاجــة 

ــرف  ــاه والص ــي بالمي ــد المبان ــدة لتزوي ــودة الموح ــي الك ــى تبن ال

ــالث  ــا كل ث ــم تحديثه ــة يت ــودة عالمي ــر ك ــي تعتب ــي  والت الصح

ــنوات. س
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إجراءات تراخيص البناء في امانة عمان الكبرى 

اصبحت عملية انشاء نظام حصاد مياه االمطار

مؤخرًا متطلبًا  عند طلب تصريح البناء ألي مبنى

جديد داخل أمانة عمان الكبرى.

الوثائق المطلوبة
للحصول على رخصة بناء يجب تقديم الوثائق التالية:

1 خمسة مخططات هندسية، ثالثة منها مختومة من نقابة المهندسين والدفاع

    المدني وكودة البناء ونسختين مختوم الغالف الخارجي منها بختم النقابة

    وباقي النسخ مختومة  بختم المكتب الهندسي )تم التصميم حسب كودة البناء (.

2. اضبارة.

3. مخطط أراضي ساري المفعول لمدة عام من تاريخ االصدار)النسخة األصلية(.

4. سند التسجيل أصلي وحديث)سنة من تاريخ االصدار( .

5. دفتر ترخيص يحتوي على أختام كل من )سلطة المياه، دائرة اآلثار العامة، 

    مؤسسة المواصالت، الدفاع المدني(.

متطلبات عامة لتصميم وتركيب انظمة الحصاد المائي
فيما يلى بعض أهم المتطلبات العامة لتصميم وإنشاء أنظمة 

الحصاد المائي: 

ــع  ــب والقط ــار واألنابي ــاه األمط ــف مي ــوات تصري ــع وقن ــطح التجمي ــون س ــب أن يك  يج

والصمامــات والمصافــي والميازيــب ونبائــط التنظيــف والخزانــات وتغليفهــا الداخلــي 

وتوابعهــا معتمــدة مــن الجهــات المختصــة لألغــراض المنــوي اســتخدامها مــع مراعــاة 

ــي. ــي األردن ــاء الوطن ــودات البن ــن ك ــانية م ــاه الخرس ــات المي ــودة خزان ــي ك ــا ورد ف م

ــة ال  ــة صيان ــر فتح ــب توفي ــى يج ــارج المبن ــت األرض خ ــات تح ــب الخزان ــال تركي ــي ح   ف

يقــل منســوب ارتفاعهــا عــن ســطح األرض عــن )100(مــم أو أن يتــم توفيرهــا بطريقــة ال 

تســمح بدخــول ميــاه المطــر مــن خاللهــا.
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  يجب توفير وسائل وإمكانيات التفريغ وتنظيف الخزانات.

ــط  ــاس خ ــبًا لمق ــه مناس ــون مقاس ــى أن يك ــان عل ــر للعي ــض ظاه ــط فائ ــر خ ــب توفي   يج

ــن  ــا م ــق عليه ــة مواف ــض بطريق ــف الفائ ــم تصري ــب أن يت ــا يج ــزان .كم ــزود للخ ــاه الم المي

الجهــة المختصــة أو أن يتــم توصيلهــا إلــى حــوض تصريف تحــت األرض وان ال يتــم تصريفها 

مــن خــالل شــبكة الصــرف الصحــي.

 يجب أن يكون السطح غير نفاذ واملس ومبني من مواد آمنة وغير سامة.

 يجــب توفيــر خــط دخــول المــاء إلــى الخــزان بطريقــة تقلــل مــن حــدوث الدوامــات داخــل 

الخــزان.

 يجب أن يبقى السطح نظيًفا وخاٍل من الحجارة واالنقاض.

ــن  ــوث م ــن التل ــاه م ــة المي ــم لحماي ــار مصم ــاه األمط ــع مي ــزان تجمي ــون خ ــب أن يك  يج

األوراق والغبــار والحشــرات والملوثــات األخــرى.

ــى  ــه االول ــاه الدفق ــن مي ــص م ــبة للتخل ــة مناس ــن نوعي ــام م ــب صم ــم تركي ــب أن يت  يج

ــزان . ــارج الخ ــطح خ ــف الس ــطف وتنظي ــان ش ــك لضم وذل

 يجــب تركيــب مصفــاة وحــوض للترســيب  للســماح للميــاه باالســتقرار قبــل دخولهــا 

للخــزان.

ــودة  ــًا للك ــزان طبق ــزود للخ ــاه الم ــط المي ــاس خ ــب لمق ــض مناس ــط فائ ــر خ ــب توفي  يج

ــة. األردني

 ال  ينبغــي أن تتعــرض الميــاه داخــل الخزانــات ألشــعة الشــمس المباشــرة وذلــك لمنــع نمــو 

الطحالب.
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العوامل التي تتحكم في إنشاء نظام الحصاد المائي 
ــاد  ــام الحص ــم نظ ــد تصمي ــار عن ــذ باالعتب ــي تؤخ ــل الت ــم العوام ــى أه ــا يل فيم

ــي المائ

 معدل سقوط األمطار في المنطقة. 

 توفر اسطح غير نفاذة كاألسطح الخرسانية أو المبلطة.

 توفر المساحة الكافية لتجميع المياه.

 كمية المياه المستهلكة لالستخدامات المختلفة والسعة التخزينية المطلوبة.

 توفر مصدر آخر بديل للمياه.

 توفر عمالة محلية ذات مهارة في إنشاء مثل هذه االنظمة.

 توفر المواد االنشائية الالزمة وأية متطلبات أخرى.

وســواء أكان نــوع الســطح مســتوي أم مائــل، فــان المســاحة التــي ســيتم أخذهــا بعيــن 

ــاه األمطــار ســتكون متســاوية.  كمــا هــو  ــار فــي حســاب حجــم خــزان تجميــع مي االعتب

موضــح فــي االشــكال التاليــة :

L*W : مساحة السطح المائل

مخرج أحاديمتعدد المخارج

L*W : مساحة السطح المستوي
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مكونات نظام تجميع مياه األمطار :
بشكل عام يتكون هذا النظام من العناصر التالية:

 المسقط المائي 

 مخرج الجريان المائي.

 صبة الميالن إذا كان السطح مستويًا .

 أنابيب التصريف العامودية. 

 مصفاة فلتر على رأس الميزاب.

 صمام تفريغ وتنظيف الخزان.

 الخزان التجميعي. 

وهناك أنظمة قد تحتوي على مكونات

 أخرى مثل المضخات والفالتر.
 منطقــة الســطح: يجــب أن يكــون الســطح مائــاًل بشــكل صحيــح لتوجيــه ميــاه األمطــار 

نحــو التخزيــن فــي االســطح غيــر النافــذة التــي يتــم مــن خاللهــا جمــع ميــاه  األمطــار  .
 مخــرج الجريــان المائــي: بجــب توفيــر خــط دخــول المــاء الــى الخــزان كمــا يجــب توفيــر 

خــط فائــض مقاســه مناســب لخــط الميــاه المــزود للخــزان.
 صمــام طــرد الدفقــة األولــى: إن كميــة ميــاه األمطــار التــي يتــم جمعهــا عنــد الهطــول 
المطــري االول فــي فصــل الشــتاء ليســت مناســبة لالســتخدام وذلــك ألنهــا غنيــة عــادة 
ــذه  ــل ه ــم تحوي ــذا يت ــة، ل ــات العضوي ــات النفاي ــارة ومخلف ــطحية والحج ــب الس بالرواس
ــاه  ــع مي ــام تجمي ــى نظ ــااًل عل ــاه مث ــكل أدن ــح الش ــزان. يوض ــارج الخ ــا خ ــاه وطرحه المي
األمطــار بمــا فــي ذلــك صمــام طــرد الدفقــة االولــى. أن ابســط شــكل  لصمــام الدفقــة 
االولــى عبــارة عــن صمــام يتــم تركيبــه فــوق خــزان تجميــع ميــاه األمطــار ويتــم تشــغيله 

يدويــا كمــا هــو موضــح بالشــكل.

	

ــفل 	 ــزان اس ــات، خ ــن الخزان ــان م ــاك نوع ــزان: وهن  الخ
االرض وخــزان اعلــى مســتوى ســطح االرض .
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يوضح الجدول التالي إيجابيات وسلبيات انشاء كل نوع من أنواع الخزانات

صيانة نظام حصاد مياه األمطار 

خزان تحت مستوى

 سطح االرض 

خزان فوق مستوى 

 سطح االرض

 يحتاج الى مساحة أقل.

 ال يتعرض ألشعة الشمس والتي

من شانها المساهمة في نمو 

الطحالب. 

 درجات الحرارة المحيطة  مستقرة

بشكل عام.

 سهولة الكشف عن التسريب.

 سهولة الحصول عليه.

 يمكن تركيبه قرب نقطة االستخدام

مما يزيد من كفاءة النظام. 

 يحتاج الى مساحة أكبر. 

 سهولة التلف.

 عرضة للعوامل الجوية. 

 عادة ما يحتاج الى مضخة

 لسحب المياه.

 صعوبة الكشف عن التسريب.

 عرضة للتلوث من المصادر

المحيطة.

ــم  ــان يت ــى ب ــتمر، ويوص ــكل مس ــه بش ــار وتنظيف ــاه االمط ــاد مي ــام حص ــة نظ ــب صيان يج

ــب  ــن الرواس ــص م ــار للتخل ــم األمط ــل موس ــل قب ــى االق ــدة عل ــرة واح ــزان م ــغ الخ تفري

والملوثــات الموجــودة. ويجــب فحــص النظــام بشــكل منتظــم للتأكــد مــن عــدم وجــود 

ــام. ــب بانتظ ــف االنابي ــب تنظي ــريبات ويج ــققات او تس تش

االيجابيات

السلبيات
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خزان فوق مستوى 

 سطح االرض

 يحتاج الى مساحة أقل.

 ال يتعرض ألشعة الشمس والتي

من شانها المساهمة في نمو 

الطحالب. 

 درجات الحرارة المحيطة  مستقرة

بشكل عام.

إستخدامات مياه األمطار 

حساب حجم الخزان االمثل

تستخدم مياه االمطار المجمعة بالتطبيقات التالية على سبيل المثال ال الحصر:

 الزراعة 

 أبراج التبريد 

 أنظمة مكافحة الحريق

 تنظيف المنازل 

 المصابغ / غسيل المالبس 

 تنظيف وشطف المراحيض والمباول 

 غسيل السيارات 

 يتم حساب الحجم االمثل لخزان الحصاد المائي باالعتماد على العوامل التالية:

1. معدل هطول االمطار وتوزيعها )حسب الجدول التالي(.

2. مساحة السطح العلوي

3. معامــل الجريــان وعــادة تكــون قيمتــه 0.8 بحســب الكــودة الموحــدة للميــاه والصــرف الصحــي 

االردنيــة.

يوضــح الجــدوالن التاليــان الحجــم االمثــل لتخزيــن مياه االمطار لالســطح مــن مســاحة 100-1000 م2 

مــم.  850-100 مــن  امطــار  ولمعــدالت 
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حجم الخزان االمثل بالمتر المكعب لمساحات أسطح مختلفة للمناطق التي 
يكون فيها معدل الهطول السنوي )أقل من 400 مم١ (

١ الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي

معدل الهطول المطري)مم(
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حجم الخزان االمثل بالمتر المكعب لمساحات أسطح مختلفة للمناطق التي 
يكون فيها معدل الهطول السنوي )أكثر من 400 مم٢  (

٢ الكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي

معدل الهطول المطري)مم(
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معدل الهطول المطري 
السنوي )مم(

المنطقة الرقم

170 أحد 1

168 ماركا 2

238 النصر 3

283 القويسمة وأبو علندا والجوي 4

277 خريبة السوق وجاوا واليادودة 5

336 مرج الحمام 6

330 أم قصير والمقابلين والبنيات 7

312 رأس العين 8

312 اليرموك 9

256 بسمان 10

226 طارق 11

332 شفا بدران 12

393 أبو نصير 13

332 الجبيهة 14

297 العبدلي 15

341 المدينة 16

404 بدر 17

437 زهران 18

391 وادي السير 19

369 بدر الجديدة 20

368 تالع العلي وأم السماق وخلدا 21

400 صويلح 22

معدالت الهطول المطري السنوية لمناطق امانة عمان الكبرى٣

 ٣ المصدر وزارة المياه والراي/ مديرية ادارة طلب على المياه

TOSHIBA
Highlight
والجويدة
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No  Location Average Rainfall
1 Ohod 170

2 Marka 168

3 Al Naser 238

4  Quwaismeh and Abu Alanda 283

5  Khreibet Al souq, Jawa and Abu
 Alanda

277

6 Marj Al Hamam 336

7  Um qusair, Mgabalain and Baniat 330

8 Ras Ein 312

9  Yarmouk 312

10 Basman 256

11 Tareq 226

12 Shafa Badran 332

13 Abu Nusair 393

14 Al Jubeiha 332

15 Al Abdalli 297

16 Al Madineh 341

17 Bader 404

18 Zaharan 437

19 Wadi Al Sair 391

20 Bader Al Jadedah 369

21  Tla’a Al Ali, Um Al  Sumaq and
Khalda

368

22 Sweileh 400

Average annual rainfall for Greater Amman Municipality districts in  mm3

3 Source : Ministry of Water and Irrigation / Water Demand   
                  Management Directorate
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2  Source: jordan Uniform plumbing code  

Optimum rainwater harvesting tank size in cubic meters for  
different  rooftop areas in locations with rainfall more than 400 mm2

Annual Rainfall (mm)
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Optimum rainwater harvesting tank size in cubic meters for  
different  rooftop areas in locations with rainfall less than 400 mm1 

1  Source: jordan Uniform plumbing code  

Annual Rainfall (mm)
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Cistern (Under Ground)

The rainwater harvesting system must undergo regular maintenance 
and cleaning and it is recommended that the tank/ cistern is emptied 
at least once a year prior to the rainy season to dispose of sediments 
and coarse material that are normally present in such a system. 
Moreover, the system must be regularly checked for cracks or leaks 
and the pipes must be cleaned regularly. 
 

According to the Uniform Plumbing Code, harvested rainwater should 
be used, but not limited to, for the following purposes:
 Irrigation
 Cooling towers 
 Fire fighting systems
 Household cleaning
 Cleaning of sanitary fixtures (toilets, urinals, etc.)
 Car washing

The optimum size of the rainwater harvesting tank is calculated based 
on the following factors:
1. Average annual rainfall and its distribution 
2. Rooftop area
3. Runoff coefficient (Value= 0.8 according to Jordan Uniform Plumbing 
Code) 

The following tables provide the minimum rainwater harvesting tanks 
for rooftop of areas from 100 to 1000 m2 and for rainfall averages 
ranging between 100 and 850 mm.

Rainwater Harvesting System Maintenance  

Potential Uses for Rain Water Harvesting 
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4. Cisterns/Tanks 
Rainwater harvesting storage  are two types :
Above Ground (Tanks) 
Below Ground (Cisterns) 
The below table illustrates the main pros and cons of installing each 
type of storage:
 

5. Filter System: This may simply consist of a filter at the bottom of the 
vertical spout to trap sediments and coarse material from entering 
the rainwater harvesting tank. 

Pros Easy inspection for
leakage
Easy to purchase
Can be located near to
 end use which increases
 efficiency 

Requires little or no space 
above ground 
Not exposed to direct 
sunlight which usually 
contributes to the build up 
of algae 
Stable Water temperature in 
general  

Usually will require a pump 
to extract water 
Leaks are more difficult to 
detect 
Contamination from near by 
sources is possible 

Require space
Easily damaged
Prone to weather 
conditions 

Tank (Above Ground) Cistern (Under Ground)

Pros:

Cons:
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Components of a Rainwater Harvesting from Rooftops 

In general, a rainwater harvesting system consists of the following 
basic components:
 Rooftop / catchment area 
 Gutters and downspouts
 Gutter outlet
 First flush valve
 Downspout filters
 Cisterns storage tank 
 Other systems may 
 contain additional
 components such as
 pumps filters.

1. Rooftop/ catchment area: The surface which collects the rainfall 
should be correctly sloped to direct rainwater towards the storage 
tank. 
2. Gutters and downspouts: The diameter of the pipes used to 
transport rainwater from the catchment surface to storage tanks 
should be carefully designed to discharge rainwater. 

	

3. First flush valve:  The rainwater collected from 
the first rainfall event in the winter season is not 
suitable for direct use since it is usually rich in 
rooftop sediments and debris and organic waste 
residuals. First flush water is usually diverted 
to a secondary pipe via the first flush valve. The 
below figure shows an illustration of the rainwater 
harvesting system including the first flush valve. 
The most simple form of a first flush valve is a manual 
valve usually installed on top of the rainwater tank 
and is operated manually. 
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Factors Controlling the Construction of  a Rainwater 
Harvesting System

The following are the variables taken into consideration when 
designing a rainwater harvesting tank:

 Average rainfall precipitation 
 Availability of impermeable surfaces (concrete and tiled surfaces)
 Sufficiency of rooftop area and space availability 
 Water consumption amounts and patterns
 Availability of additional water resources 
 Availability of the required skills locally  
 Availability of construction material 

Whether the rooftop type is flat or pitched, the area to be considered 
in the sizing of the rainwater harvesting tank will remain the same. 

Single Outlet

Pitched  Roof Catchment Area 

= L x W

Flat Roof Catchment Area

 = L x W

Multiple Outlets
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General Requirements for the design and installation of 
rainwater harvesting tanks 
Below are some of the general requirements for the design and 
installation of rainwater harvesting tanks:
1. All catchment areas, vertical spouts, gutters, fittings, valves, screens       
and tanks must be installed to be in compliance with the Jordan 
Uniform Plumbing Code.
2. In cases where a cistern is used, a maintenance vent should be 
provided with a minimum clearance of 100 mm above ground, or to 
be constructed in a manner that prevents flow of rainwater from the 
surrounding into the water tank. 
3. The rainwater tank must be constructed in a way that enables 
emptying the tank for cleaning purposes.
4. An over flow pipe must be provided and must be designed to 
be consistent with the size of the vertical spout (inlet pipe). The 
overflow water must be discharged properly  to be in compliance 
with local regulations. 
5. Catchment surface or the rooftop should be an impervious roof 
made from  smooth, clean non-toxic material. 
6. Roof surface should always be kept clean and free from debris. 
7. Rainwater collection tanks should be designed to protect the 
harvested water from any potential pollutants such as leaves, dust, 
insects and other pollutants.
8. Incoming water to the storage tank /cistern should be filtered or 
screened and allowed to settle prior to its use. 
9. Taps or draw-off pipes shall be elevated above the tank /floor 
according to Jordan uniform plumbing code. 
10. Collected rainwater inside tanks should not be exposed to 
direct sunlight to prevent algae growth. 
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GAM Building Permits

Required Documents 

A building permit is required for any new 
construction within the GAM. These permits 
require the new buildings to have an installed 
rainwater harvesting system. 

To submit for a building permit the following documents will have to 
be provided:
 Five engineering drawings ,  three out of  which should be stamped 

by the Jordan Engineers Association,  Civil Defense and the Jordan 
Building Council. Two copies to be stamped on the cover by the Jordan 
Engineers Association (Designed in accordance with the Jordanian 
Code) 
 File 
 Site drawings/ plans  effective for one year (original copy) 
 Original and recent Registration document  
 A document containing the following stamps (Water Authority of  

Jordan, General Antiquities Department, Public Transport Cooperation 
and Civil Defense) 

The Jordan uniform pluming code clearly defines the concept of 
rainwater harvesting and its components, the limitations on the use 
of the harvested rainwater and the requirements for the construction 
of the rainwater harvesting systems. Moreover, the Jordan Uniform 
Pluming Code clearly determines the optimum sizes of rainwater 
harvesting tanks based one the location and the rooftop area of the 
building .
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Purpose
This booklet provides the general requirements for the design and 
construction of rainwater harvesting systems as per the Jordan 
uniform plumbing code. This document can be utilized by Greater 
Amman Municipality (GAM) employees to inform the persons 
requesting building permits about rainwater harvesting and its 
requirements. 

Regulatory Framework  
Jordan Plumbing Code

In 2008 the Ministry of Public Works and 
Housing via the Jordan Building Council in 
collaboration with the Royal Scientific Society 
signed an agreement to develop and update the 
existing water and sanitation code. It was later 
recommended to adopt the uniform plumbing 
code which is an international code that is being 
updated regularly every 3 years.

As a result, the new draft of the pluming code was completed in 
March 2010 and in May 2010 the modified water and sanitation 
pluming code was approved by the Jordan National Building Council’s 
(JNBC) technical committee and was released for public review and 
comments.  
The new code incorporated the concept of water use efficiency and 
the corresponding standards and technical regulations were modified 
to meet international water efficiency benchmarks. Moreover, the 
upgrade of the code involved the inclusion of rainwater harvesting 
for the first time. 
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Background
Current Water Situation 
Jordan has one of the lowest levels of per capita 
water resources availability in the world. In 
addition to water scarcity and over-extraction, 
non-revenue water (NRW) in Jordan’s water 
utilities is estimated to exceed %50. The influx 
of refugees from regional conflicts and increasing 
energy prices have complicated sector challenges 
and placed additional burden on the currently 
stressed water and wastewater 

infrastructure. The World Health Organization projects Jordan 
will enter a state of “extreme water poverty” by 2025 if no major 
advancements are made. Extreme water poverty will affect living 
conditions, increase resource management challenges and can lead 
to social unrest. The Government of Jordan is committed to improve 
efficiency of water use which was recently established through the  
official request sent from the Ministry of Water and Irrigation to 
the Prime Ministry to address all Government  institutions to adopt 
water efficiency measures by installing water saving technologies 
and adopting rainwater harvesting practices. Due to the scarcity of 
available groundwater and surface water, rainwater is a promising 
available option for Jordan as it is technically feasible, easy to operate 
and affordable even among poor communities. 

About Rainwater Harvesting 
Rain water harvesting is the onsite collection and storage of rainwater 
to be used for specific purposes. It is considered to be one of the 
simplest and oldest methods of self-supply. Rainwater harvesting can 
be practiced on small scale such as household rooftop collection  or 
larger scale such as the collection of rainwater in the desert in the 
form of small water dams. 
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Is the technique through which water captured 
from the impermeable catchments and stored 
in tanks. 

Rainwater Harvesting:

Is the set of required equipment used for 
the collection of harvested rainwater which 
constitute collection reservoir, pipes, fittings 
and may also include other equipment such 
as pumps and sprinklers . 

Rainwater harvesting 
system: 

Is the untreated  water  being collected 
from the rainwater harvesting system to be 
used for specific purposes. 

Harvested rainwater: 

The tank (under or above ground) being 
utilized to collect the harvested rainfall.

Collection tank:

The rainwater collected from the first 
rainfall event of the season. 

First Flush:

A filter used to divert the first flush water 
from the collection tank. 

First Flush Valve: 

Definitions
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Forward
 
Water scarcity in Jordan is a main constraint to economic development. 
The water insufficient situation was amplified by the population 
increase, which doubled during the past two decades due to the 
natural population growth, and forced migrations from neighboring 
countries. Furthermore, climate change adversely affected the water 
supply in the Kingdom. 

Utilizing rainwater in arid to semi-arid regions such as Jordan is of 
high significance compared to regions of higher rainfall. This benefits 
Jordan as its rainfall occurs during a few months in the year.

The use of rainwater harvesting is not new to Jordan as it has been 
practiced and was used for different purposes including drinking 
water. Rainwater harvesting is the key to better utilize rainfall due 
being a feasible option to improve living conditions with low-cost.  

With Jordan’s recent urbanization and improvements in the different 
services, the number of households that utilize rainwater harvesting 
as a water source has decreased over the past few years. However, the 
existing water supply challenges require the provision of additional 
water sources to support the existing supply system, part of which is 
the responsibility of the citizens. 

I would like to thank those who participated in the preparation of 
this booklet, which will contribute to better management of water 
demand by emphasizing the role of the public as main participants in 
the integrated water resource management. I am confident that this 
effort will result in achieving the anticipated benefits. 
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His Majesty the Hashemite
King Abdullah II Bin Al Hussein



This document was produced in collaboration with the Ministry of  Water and Irrigation (MWI)
and the United States Agency for International Development (USAID). 
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