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من منطلق حرص سلطة املياه على تنفيذ رؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني أن تكون مؤسسات الدولة
منوذجاً للتميز والعطاء وااللتزام والدقة وتعكس صورة األردن املشرقة لكل املتعاملني معها فقد شاركت
و تنافست وزارة املياه والري  /سلطة املياه على املستويني العاملي واحمللي ونالت العديد من اجلوائز واملراكز
املتقدمة بالرغم من التحديات املائية اليت يواجهها األردن و استطاعت حتويل هذه التحديات إىل قصص جناح
خمتلفة وابتكار حلول ابداعية لتقديم أفضل اخلدمات و مواجهة الطلب املتزايد على املياه واإلرتقاء مبستوى
األداء املؤسسي وتنمية وتطوير القدرات املؤسسية والفردية وتفخر وزارة املياه و الري  /سلطة املياه مبا حققته
كوادرها من اجنازات حصدت على أثرها العديد من اجلوائز و النتائج املتقدمة نربز ها فيما يلي-:
 جائزة أفضل مشروع عاملي للمياه يف أعمال القمة العاملية للمياه يف أبوظيب
حصول مشروع جر مياه املوجب على اجلائزة العاملية األوىل ألفضل املشاريع العاملية للمياه والصرف الصحي يف
عام  2015بعد تنافسه مع  500مشروع عاملي للمياه و ذلك يف القمة العاملية للمياه  2016/يف أبوظيب.
مشروع جر مياه املوجب يستفيد منه حاليا” أكثر من  350ألف مواطن يعيشون يف مناطق حمافظة الكرك
وحيوي كافة التقنيات املائية والتكنولوجية احلديثة ميثل إرداة الدولة األردنية احلديثة يف التعاطي مع امللفات
اليت كانت تشكل حتديا حقيقيا مثل قطاع املياه والطاقة والنقل.

 جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية
حصلت وزارة املياه والري  /سلطة املياه على املركز األول يف املرحلة الربونزية ضمن قطاع البنية التحتية
والطاقة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية عن الدورة السابعة . 2015 -2014
وتهدف هذه اجلائزة اىل احداث نقلة نوعية وتطوير أداء املؤسسات احلكومية وتعزيز التنافسية بني كافة
املؤسسات ونشر الوعي مبفاهيم األداء املتميز واالبداع واجلودة وجتذيرثقافة التميز.
وقد جاءت مشاركة وزارة املياه والري  /سلطة املياه يف هذه اجلائزة باعتبارها واحدة من اهم املؤسسات احلكومية
واخلدماتية و استطاعت االرتقاء بإدائها لتحقق هذه النتيجة املتقدمة رغم التحديات اليت يواجهها قطاع املياه.

 جائزة املوظف احلكومي املتميز
حترص سلطة املياه على النجاح من خالل مواهب موظفيها كونهم املورد األساسي والعنصر األهم لنجاحها ،لذا فقد
حرصت على تطوير موظفيها وتأهيلهم و متكينهم و تفويضهم ورفع قدرتهم على العطاء واإلبداع لدعم مسريتها
كون االستثمار يف رأس املال البشري يعود باملنفعة على كل من املوظف واملؤسسة وحيقق أهداف كل منهما لذلك حرصت

وزارة املياه والري  /سلطة املياه على املشاركة يف هذه اجلائزة منذ اطالقها عام  2004و قد استحق املهندس علي
عوض املناصري مدير مديرية العطاءات و املشرتيات يف سلطة املياه جائزة املوظف احلكومي املتميز فئة
القيادي/اإلشرايف يف الدورة السابعة  2015 -2014ويعترب حصوله على اجلائزة اعرتافا” بتميز أدائه وكفاءته يف
العمل.

 احلكومة اإللكرتونية
حصل مـركز االتـصال يف وزارة املياه والري  /سلطة املياه على املركز الثالث على املسـتوى الوطين يف معـدل االستجابة
لشكاوى املواطنني عام .2015
و يقوم مركز االتصال بإدارة شكاوى املياه والصرف الصحي يف كافة حمافظات اململكة ويرتبط به مراكز فرعية ويعترب
نقطة اتصال مع اجلهات الرقابية احلكومية املختلفة مثل :مديرية االمن العام ومركز االتصال الوطين وغريها.

 تقييم التزام الدوائر احلكومية بنظام تطوير اخلدمات احلكومية2017
حصدت سلطة املياه على املركز الثالث وبدرجة التزام بلغت  %93يف نتائج مسح مدى التزام الدوائر احلكومية
بتوفريمتطلبات نظام تطوير اخلدمات احلكومية الذي مت تنفيذه من قبل وزارة تطوير القطاع العام على (71
) دائرة حكومية  ,حيث وفرت السلطة متطلبات النظام بشكل ممتاز بدرجة ( )3/2.78بالرتتيب الثالث بني
أعلى  15دائرة حكومية.

