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Jordanian guidelines and regulations
According to the Jordanian standard (JS893/2006), 
it is not allowed to:

الخطوط االرشادية والقوانين األردنية    
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Treated wastewater reuse options

Water shortage is one of the main limiting factors for 
the future development in Jordan. Therefore, reuse 
of treated wastewater can provide a viable 
alternative resource for extreme water scarce 
regions. Hence, Jordan is integrating reclaimed 
water resources in the national water management 
system. 

Introduction

2022  - 2009لمياه لألعوام       الوطنية لستراتيجيةاإل 

مقدمة    

 المعالجة    العادمة  مياه الخيارات إعادة استخدام  

Discharge any raw sewage into the environment.
Irrigate crops, which are eaten raw, with treated 
effluent regardless of water quality.
Irrigate crops that are eaten cooked unless the 
faecal coliforms are less than 1000/100 ml and 
the nematode eggs count is less than 1/liter
Irrigate crops and tress (including fruit trees) which

    are exposed to animal feed 
 Use Sprinklers for irrigation except for golf courses

Category A: Most sensitive use, Category B: Medium sensitive use, Category C: Less sensitive use  

Allowable limits for the reuse of treated wastewater in Jordan (MWI 2006)

Treated Wastewater Reuse Options  )   المعالجة العادمة مياه الخيارات اعادة استخدام  (

:  ال يسمح) JS893-2006( بموجب المواصفات األردنية القياسية   
. خام الى البيئة  ال العادمة  مياه  التصريف  
نعبمياه معالجة بغض النظر     ة ري المحاصيل التي تؤآل ني     
ة المياه   نوعي   

كن عدد البكتيريا   يري المحاصيل التي تؤآل مطبوخة ما لم        
وعدد بيوض النيماتودا      )  ملتر100/1000( ن م البرازية أقل    
. لتر / 1من   أقل   

)من ضمنها أشجار الفاآهة ( واالشجار   ري المحاصيل 
. اتف الحيوان عالإل المعرضة   

.     إستخدام المرشات للري وتستثنى من ذلك مروج الغولف  

Agricultural irrigation (e.g. trees, grasses, crops)
Landscape irrigation (e.g. hotel, park, golf courses)
Industrial reuse (industrial process or cooling water)
Groundwater recharge (by spreading or injection)
Recreational impoundments (artificial lakes, ponds)
Habitat wetlands (natural or constructed)
Miscellaneous uses (e.g. toilet flushing, fire fighting)

National Water Strategy 2009 - 2022
Jordan’s  newly adopted “Water Strategy 2009-2022“
specifically focuses on wastewater treatment and 
reuse aspects, with concrete aims and requirements. 
It ensures that treated effluent complies with recently 
modified national standards (JS893-2006) and all 
treatment units meet the required quality, which is 
appropriate for reuse in agricultural activities and 
other non-domestic purposes, including groundwater 
recharge.

Hotels, Parks Artificial Lakes Agricultural Irrigation

Landscape Irrigation Groundwater Recharge Habitat Wetlands

) المحاصيل    والحشائش و االشجارمثل ( الري الزراعي 
مروج  والمتنزهات   و الفنادق   مثل(ري المساحات الخضراء  
) الغولف     

)  لتبريد   امياه /عمليات الصناعية(إعادة االستخدام في الصناعة   
)الحقن  ببالتوزيع أو  ( مياه الجوفية    تغذية ال  

)البحيرات االصطناعية والبرك     ( المجمعات المائية لالستجمام    
 )اصطناعية  طبيعية أو    (  الرطبة  الموائل   اراضي  
)             المرافق الصحية ومكافحة الحرائق    مثل ( استخدامات متنوعة   

تطور  ال  منتعد مشكلة شح المياه واحدة من أهم العوامل التي تحد           
إعادة إستخدام المياه المعالجة توفر    لذا فان .  في األردنيالمستقبل

بإدخال لذلك قام األردن . مناطق شحيحة المياه     لل بديال مصدرا 
                                      . الوطني   دارة المياه   إ المياه المستصلحة في نظام   مصادر

اهداف ومتطلبات معالجة      على الجديدة   الوطنية   ستراتيجية اإل ترآز 
ؤآد على وجوب مطابقة نوعية   وت  وإعادة استخدامها  العادمة مياه  ال

ررة مؤخرا  ق  الماالردنيةالمياه المعالجة مع المواصفات القياسية        
)JS 893-2006(وحدات المعالجة النوعية   جميعن تحقق أو  

في النشاطات الزراعية والغراض   المياه   العادة استخدامالمطلوبة    
.      المياه الجوفية  تغذية  اخرى غير منزلية من ضمنها  

)2006وزارة المياه والري     (ردنالحدود المسموح بها إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في األ        


