مرسوم مراقبة التصدير األمني (المعدات المزدوجة االستعمال الخاضعة
للمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية)
(تعديل) لسنة 2015-5775
استنادا الى الصالحية المخولة لي بموجب البند ( )2من تعريف "المعـدات
المزدوجة االستعمال الخاضعة للمراقبة" الوارد في المادة  2من قانون مراقبة
التصدير األمني لسنة  12007-5767وبمصادقة لجنة الخارجية واألمن التابعة
للكنيست اصدر المرسوم التالي :
استبدال
المادة 1

المادة  -1تستبدل المادة  1من مرسوم مراقبة التصدير األمني (المعدات المزدوجة
االستعمال الخاضعة للمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية)
لسنة ( 22008-5769فيما يلي – المرسوم األصلي) بما يلي :
"المعدات المزدوجة
االستعمال الخاضعة
للمراقبة لغرض نقلها
الى يهودا والسامرة
وقطاع غزة

إضافة
المادة 2

المادة  - 1تعتبر المعدات الواردة في الذيل األول معدات
مزدوجة االستعمال خاضعة للمراقبة لغرض نقلها الى مناطق
المسؤولية المدنية الفلسطينية في يهودا والسامرة وقطاع غزة" .

المادة  -2بعد المادة  2من المرسوم األصلي يحل :
"المعدات المزدوجة
االستعمال الخاضعة
للمراقبة لغرض نقلها
الى قطاع غزة

المادة  – 2تعتبر المعدات الواردة في الذيل الثاني معدات
مزدوجة االستعمال خاضعة للمراقبة لغرض نقلها الى مناطق
المسؤولية المدنية الفلسطينية في قطاع غزة فقط" .

تعديل
الذيل

المادة  -3في مستهل ذيل القانون األصلي  ،بدال من "الذيل" يحل "الذيل األول" .

إضافة
الذيل الثاني

المادة  -4بعد الذيل األول من المرسوم األصلي يحل :
"الذيل األول
(المادة )2
 -1أسمدة أو أي خليط يحتوي على كلوريد البوتاسيوم بتركيز يزيد عن . %5
 -2ألياف أو أقمشة منسوجة تحتوي على كربون (ألياف كربونية أو ألياف
رصاصية  )Carbon fibersوتشمل ما يلي :
_____________
 1ك.ق .سنة  5767ص 452
 2م.أ .سنة  5769ص 71
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(أ)

;Chopped carbon fibers

(ب)

;Carbon roving

( ج)

;Carbon strand

(د)

.Carbon fibers tape

 -3مواد خام أساسها ألياف زجاجية ( )Glass fibersباستثناء كتلة زجاجية
بسيطة عازلة للرطوبة ألغراض البناء وتشمل ما يلي :
(أ)

;Chopped glass fibers

(ب)

;Glass roving

( ج)

;Glass strand

(د)

;Glass fibers tape

( ھ)

;S-Glass

( و)

.E-Glass

 -4وسائط مالحة .
 -5ألـياف أو أقـمشة تـحتوي عـلى بولـياثلين "بالسـتيك كيـمـيائي"
( )Polyethylene fibersوالمعروفة أيضا بإسم دينيما  ،باستثناء ألواح عزل
بولياثلين باعتباره منتجا نهائيا .
 -6وسائل كشف رجعية .
 -7خزانات غاز .
 -8معدات حفر .
 -9معدات الستخراج مياه أثناء أعمال التنقيب  ،باستثناء مضخات المياه المعدة
فقط لسلطة المياه .
 -10مواد مشتعلة تحتوي على فينيل استر -

. Vinil Esther resins

 -11مواد مشتعلة تحتوي على مجموعة أفوكسي -

.Epoxy resins

 -12رموز خاصة بمواد أفوكسي المشتعلة التي تحتوي على مجموعات
كيميائية من نوع أميد أو أمين وتشمل المواد المبينة فيما يلي باستثناء
مادة التعبئة "سيكا" ( + )SIKAرمز :
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(أ)

;DETA - diethylenetriamine

(ب)

;TETA - triethylenetriamine

( ج)

;AEP -aminoethylpiperazine

(د)

;E-100 - Ethyleneamine

( ھ)

;T-403 - jeffamine

( و)

;Catalyst 4 ,5 ,6 ,22 ,23 ,105 ,140 ,145 ,150 ,179 ,190 ,240

(ز)

;D.E.H 20 ,24 ,25 ,26 ,29 ,52 ,58 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,87

( ح)

.XZ 92740.00

 -13مواد محفزة خاصة لفينيل استر وتشمل :
(أ)

;DMA - Dimethylaniline

(ب)

;Cobalt Octoate

( ج)

;Mekp - Methylethyl Ketone Peroxide

(د)

;AAP - Acetyl acetone peroxide

( ھ)

;Cuhp - cumene hydroperoxide

 hydroxyl-terminated polybutadiene( HTPB -14من

نوع  Mאו.H

 -15مواد تعقيم  :محاليل بتركيز يزيد عن  %11وتشمل محاليل ھيبوكلوريت
( )HTHومبيضات تحتوي على تركيز يزيد عن  %11من مواد التعقيم ،
باستثناء الرمل الزجاجي المعد للتصفية والتعقيم .
 –TDI -16تولوين داي إيزوسيانات .
 -17اسمنت بورتالند (بشحنات غير معبئة  ،أكياس أو براميل) .
 -18كسارة طبيعية  ،كسارة من مقالع وكافة مواد الحصى المتنوعة .
 -19خرسانة جاھزة .
 -20عناصر أو منتجات خرسانة مسبقة الصنع أو مصبوبة .
 -21عناصر أو منتجات مبنية من الفوالذ .
 -22حديد لألساسات واألعمدة بأي قطر ويشمل شبكات الفوالذ الملحومة .
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 -23كوابل فوالذية بأي س ْمك .
 -24قوالب لعناصر بناء مصنوعة من البالستيك أو من صفيحة مجلفنة .
 -25قوالب اصطناعية لصب الخرسانة .
 -26عرائض من مواد مر َّكبة أو من بالستيك ذا س ْمك  4ملم فما أكثر .
 -27مواد عازلة للحرارة ومنتجات عازلة للحرارة  ،باستثناء األلواح الخشبية ،
الصمغ الجصي  ،الفسيفساء وحجر البناء  ،ألواح التغطية الجبسية  ،األلواح
العازلة من البولي ايثيلين  ،الكتلة الزجاجية والقماش العازل للرطوبة .

 -28قوالب خرسانة  ،سليكات  ،إيتونغ أو ما يماثلها بأي س ْمك .
 -29مواد إلحكام إغالق مبان وتشمل عناصر إفوكسي أو بولي يوريثين باستثناء

سيليكون أكريليك  ،روبة أكريليك للكراميكا باعتبارھا منتجا نهائيا ،
صلصال ومواد إحكام اإلغالق .BOND BG
 -30أسفلت وعناصره  ،ويشمل القار والمستحلب بشحنة غير معبئة أو بعبوات
من أي نوع .

 -31عناصر ومنتجات إطارات فوالذية للبنايات  ،باستثناء الصفيحة المجلفنة
لغاية قطر  0,4سنتيمتر .
 -32عناصر ومنتجات لتشكيل قناة وشبكة تصريف من خرسانة مسبقة
الصنع تزيد عن  1متر .
 -33مباني متحركة وصهاريج .
 -34المركبات  ،باستثناء المركبات الخاصة وتشمل مركبات  ، 4×4مركبات
ذات عجلين وأدوات معدات آلية ھندسية .
 -35معدات بصرية  ،كاميرات بأشعة تحت الحمراء  ،كاميرات حرارية
وكاميرات للرؤية الليلية .
 -36مضخات تشغل بواسطة الغاز .
 -37منافيخ ھواء كهربائية .
 -38ألواح نحاسية  ،نيروستا وألومنيوم  ،بما في ذلك الشبكات  ،األنابيب
وقضبان من النحاس  ،النيروستا واأللومنيوم .
 -39أقطاب كهربائية (إلكترودات) وتشمل أجهزة قياس  ، PHأقطاب كهربائية
رصاصية  ،أقطاب كهربائية مطلية من معدن البالتين وأقطاب كهربائية
 ، MMOباستثناء األقطاب الكهربائية المخصصة لفحص الدم .
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 -40آالت فحص باألشعة السينية وتشمل أجهزة الرنتغن (. )X-RAY
 -41مضخات مناسبة الستعمال مياه غير نقية ذات قدرة تزويد عشرة ليترات
وأكثر في الدقيقة .
 -42مضخات تفريغ .
 -43مواد مختلفة لصناعة البالستيك وتشمل البولي استر  ،البولي يوريثين ومادة
أفوكسي المشتعلة .
 -44بوابة مغنومتر لكشف المعادن .
 -45ماكنة لِحام وتشمل أقطابا كهربائية للِحام .
 -46جهاز لكشف المعادن (. )GPR
 -47أنابيب معدنية ذات درزة أو بدونها وقطرھا لغاية  350مليمتر .
 -48أجهزة وأدوات للتحليل الجسماني أو الكيميائي وباستثناء تحليل الدم" .

في  4أدار )2015/2/23( 5775
موشي (بوغي) يعلون
وزير األمن

