
mjr.lab.pna.ps
246 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة فالمية/ محافظة قلقيلية
 

القرار  بموجب  بتاريخ 2021/08/26م،   )2021/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )237( والقرار المعدل في جلسته رقم )2022/3( بتاريخ 2022/02/24م، بموجب القرار 
التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر  )54( الموافقة على وضع المشروع موضع  رقم 

الحكم المحلي/ محافظة قلقيلية، ومقر مجلس قروي فالمية.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

247 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
248 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة برقين/ محافظة جنين
 

القرار  بموجب  بتاريخ 2021/09/02م،   )2021/8( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )274( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 

الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر بلدية برقين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

249 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
250 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة عنزة/ محافظة جنين
القرار  بموجب  بتاريخ 2022/02/24م،   )2022/3( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
التنفيذ، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر  )55( الموافقة على وضع المشروع موضع  رقم 

الحكم المحلي/ محافظة جنين، ومقر مجلس قروي عنزة.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

251 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
252 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مخطط هيكلي لبلدة عراق بورين/ محافظة نابلس
القرار  بموجب  بتاريخ 2022/01/26م،   )2022/2( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
المودعة في مقر  التنفيذ، وذلك حسب المخططات  الموافقة على وضع المشروع موضع   )11( رقم 

الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر مجلس قروي عراق بورين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
 )79( والقرى واألبنية رقم  المدن  تنظيم  قانون  )21( من  للمادة  استناًدا  وجريدتين محليتين، وذلك 

لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

253 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195



mjr.lab.pna.ps
254 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع من )10(م إلى )14(م بأحكام خاصة
في الحوضين رقم )24004، 24073( - نابلس/ محافظة نابلس

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )248( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام المدرجة 

في الجدول التالي من الحوضين رقم )24004، 24073(:

رقم 
القطعة 
مؤقت

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم الحوض
رقم 

القطعة 
مؤقت

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم 
الحوض

رقم 
القطعة 
مؤقت

رقم 
القطعة 
نهائي

رقم 
الحوض

-124004-23240045324073
-224004-25240045424073
-424004-27240046224073
-624004-30240042/6124073
-824004-31240041/6024073
-1024004-32240042/6012424073
-11240041/50240738024073
-14240042/50240737924073
-15240041/51126240737824073
-16240042/511272407324073
-2124004522407324073

من أراضي مدينة نابلس، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، 
ومقر بلدية نابلس.

الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

255 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن )أ( بأحكام خاصة
إلى سكن )ج( بأحكام خاصة في الحوض رقم )24064( - نابلس/ محافظة نابلس

قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم )2022/7( بتاريخ 2022/07/31م، بموجب القرار رقم )249( 
 ،)A/)175 ،176(( األرقام  ذوات  بالقطع  المتعلق  التنفيذ،  موضع  المشروع  وضع  على  الموافقة 
 ،187 ،188 ،189 ،190 ،163 ،3/2/)A/)45 ،49(( ،1/)A/)45 ،49(( ،1/)A/)162 ،51((
 ،1/)6/)3/164(( ،2/)6/177( ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،82 ،184 ،185 ،186
 ،4/)6/)3/164(( ،5/)3/164( ،2/164 ،9/)1/164( ،10/)A/)38/74(( ،39/74 ،5/)6/)3/164((
))3/164(/6(/3، )3/164(، )1/164(/11، )1/164(( من الحوض رقم )24064( من أراضي 
مدينة نابلس، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر بلدية نابلس.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps
256 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال لمشروع استثماري لغاية اإلسكان وتنظيم 
شوارع واقتطاع مباٍن عامة وحدائق وتجاري محلي في الحوضين رقم )10، 9)

بيت امرين/ نابلس

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )257( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )25، 26، 
18 ،17 ،2 ،28 ،27(/A من الحوض رقم )10( والقطعة رقم )6( من الحوض رقم )9( من أراضي 
بلدة بيت امرين، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر مجلس 

قروي بيت امرين.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

257 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال لمشروع استثماري لغاية اإلسكان وتنظيم 
شوارع واقتطاع مباٍن عامة وحدائق وتجاري محلي في الحوض رقم )4( - بزاريا/ نابلس

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )258( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )82، 40، 
44 ،45 ،46(/A من الحوض رقم )4( من أراضي بلدة بزاريا، وذلك حسب المخططات المودعة 

في مقر الحكم المحلي/ محافظة نابلس، ومقر مجلس قروي بزاريا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps
258 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع ومرافق عامة لغاية اإلفراز في الحوض
رقم )27( - كفر نعمة وفي الحوضين رقم )21، 23( - دير ابزيع/ محافظة رام هللا والبيرة 

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )245( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعتين رقم )63، 67( من الحوض 
رقم )21( موقع )أبو صواي(، والقطع ذوات األرقام )2، 43، 44، 62( من الحوض رقم )23( موقع 
)83 ،80 ،52 ،51 ،27( األرقام  ذوات  والقطع  ابزيع،  دير  بلدة   أراضي  الزهور( من   )مرج 

من الحوض رقم )27( موقع )القمة( من أراضي بلدة كفر نعمة، وذلك حسب المخططات المودعة 
والبناء  للتنظيم  المشتركة  المحلية  اللجنة  ومقر  والبيرة،  هللا  رام  محافظة  المحلي/  الحكم  مقر  في 

)دير ابزيع، عين عريك، كفر نعمة(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

259 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

إلى عمارات  )أ(  االستعمال من عمارات سكنية  لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  بشأن مشروع 
سكنية )أ( بأحكام خاصة في القطع ذوات األرقام )151، 152، 153، 154، 155)

من الحوض رقم )1 العسكرية( - رام هللا/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )246( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام )151، 152، 
153، 154، 155( من الحوض رقم )1 العسكرية( من أراضي مدينة رام هللا، وذلك حسب المخططات 

المودعة في مقر الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية رام هللا.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps
260 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 الرسميـةالعدد 195 اجلريـدة 

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم االستعمال إلى مرافق سياحية لغاية إقامة مطعم وتخييم 
في القطعة رقم )14( من الحوض رقم )20 حريقة يوسف الحسين( - قراوة بني زيد

محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )250( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )14( من الحوض 
رقم )20 حريقة يوسف الحسين( من أراضي بلدة قراوة بني زيد، وذلك حسب المخططات المودعة 
ومقراللجنة  زيد،  بني  قراوة  قروي  مجلس  ومقر  والبيرة،  رام هللا  محافظة  المحلي/  الحكم  مقر  في 

المحلية المشتركة للتنظيم والبناء )مزارع النوباني، دير السودان، قراوة بني زيد(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل



mjr.lab.pna.ps

الرسميـة اجلريـدة 

261 الرقم املرجعي: 195-10-2022

2022/10/25 العدد 195

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

 بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع بعرض )10، 12(م ومرافق عامة لغاية اإلفراز
في الحوض رقم )3( - دورا القرع وفي الحوضين رقم )1، 2( - سردا/ محافظة رام هللا والبيرة

القرار  بموجب  بتاريخ 2022/07/31م،   )2022/7( رقم  جلسته  في  األعلى  التنظيم  مجلس  قرر 
رقم )251( الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطعة رقم )88( من الحوض 
رقم )1(، والقطعة رقم )218( من الحوض رقم )2( من أراضي بلدة سردا، والقطعتين رقم )150، 
156( من الحوض رقم )3( من أراضي بلدة دورا القرع، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 
الحكم المحلي/ محافظة رام هللا والبيرة، ومقر بلدية سردا، ومقراللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء 

)دورا القرع، عين سينيا(.
الرسمية  الجريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوًما   )15( مضي  بعد  نافذًا  التنظيم  مخطط  ويعتبر 
واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )26 ،21( للمادتين  استناًدا  وذلك  محليتين،  وجريدتين 

رقم )79( لسنة 1966م وتعديالته.

م. جمدي الصالح
وزير احلكم املحيل

رئيس جملس التنظيم األعىل


