
 مرسوم مراقبة التصدير األمني )المعدات المزدوجة االستعمال الخاضعة                   

 لمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية(ل                       

 8002 -6759لسنة                                                    
                                                                               

  داتـ"المع  تعريف  من        (2)       استنادا الى الصالحية المخولة لي بموجب البند                        

 اقبة مر  قانون       من   2 المادة   في  الوارد  االستعمال الخاضعة للمراقبة"المزدوجة               

  2005-7575  لسنة  التصدير األمني              

1
  التابعة      واألمن  لجنة الخارجية   وبمصادقة  

 للكنيست اصدر المرسوم التالي :              
 

 االستعمال   مزدوجة  معداتاألول    الذيل  في   المدرجة             المعدات  تعتبر -1المادة        المعدات

 لغرض  نقلها  الى  مناطق  المسؤولية  المدنية  الفلسطينية  في   للمراقبة   خاضعة         زدوجةالم

                                                                                              .  يهودا والسامرة وقطاع غزة      االستعمال
       الخاضعة
  لغرضللمراقبة 

 نقلها الى يهودا 

 والسامرة 

 وقطاع غزة

 مرسوم -

5775-5105 

 

 االستعمال   مزدوجة  معدات         الثاني  الذيل  في   المدرجة             المعدات  تعتبر -2المادة        المعدات

 طينية  في لغرض  نقلها  الى  مناطق  المسؤولية  المدنية  الفلس  للمراقبة   خاضعة         المزدوجة

                                                                                              .  قطاع غزة فقط      االستعمال
       الخاضعة

 للمراقبة لغرض 

 قطاع نقلها الى 

 مرسوم –غزة 

5775-5105  

 

 األولالذيل                                            5105-5775مرسوم 

 (1)المادة                                                      

 
 معادلة كيميائية                 كتابة أجنبية             توضيحات/أسماء إضافية                           رقم تسلسلي      االسم الشائع   

 Chlorate salts:           NaClO3  :التركيز على  كلوراتالأمالح   1
  Potassium chlorate,       KClO3)    ت البوتاسيومكلورا  
 (Sodium chlorate وكلورات الصوديوم  

 Perchlorate salts:    NaClO4 :التركيز على  كلوراتالأمالح  2
 Potassium                   KClO4) ت البوتاسيومكلورا  
  perchlorate, Sodium وكلورات الصوديوم  
   Perchlorate) 

                   _____________ 
 

 

 . 55ص    57/01/5115بتاريخ   7705العدد رقم   5775نشر في م.أ. سنة   *                   



                                            5105-5775مرسوم 

 
 توضيحات/أسماء إضافية                       كتابة أجنبية                      معادلة كيميائية      رقم تسلسلي      االسم الشائع         

 perchloric acid           HClO4  البيركلوريكمض ح       أ2

 Hydrogen peroxide H2O2  بتركيز) وكسيي االماء       3
  (%01يزيد ع          

 Nitric acid                  HNO3                                النيتريكحامض       4
  

 Musk xylene               C12H15N3O6     المسك الزايلول المسك الزيلي       5
  

 Mercury        Hg                         الزئبق)يشمل  زئبق      7

 ألغراض طبية(              
  

 Methenamine,  Hexamine       C6H12N4 وقود صلب() كسامي يه      7

                                                      HMTA 
  

 Potassium salt  Potassium               KMnO4 برمنغنات البوتاسيوم      1

 Permanganate                                             مضاد اليراثيم()               
  

 Sulfuric acid     H2SO4     بطارياتال  مضح   باستثناء الكبريتيتكحامض       5

 Oleum    المويود ككبريتيالحامض                 

  نهائيةداخل بطاريات              

 اإلنتاج للمركبات            
  

       Potassium cyanide KCN                             البوتاسيوم سيانيد      01
  

 Sodium cyanide       NaCN                           الصوديوم سيانيد      00
  

 Sulfur                   S                          كبريتال      05
  

 White phosphorus,           Phosphorus        P  فوسفور أبيض/أحمر      01
                                               Red phosphorus 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

_____________ 

 . 5115-5775مرسوم  – 0511ص    01/1/5115بتاريخ   7114العدد رقم  5775عدل في م.أ. سنة 

 . 5105-5775مرسوم  – 175ص    01/1/5105بتاريخ   7155العدد رقم  5775م.أ. سنة 

 . 5105-5775مرسوم  – 571ص    4/1/5105بتاريخ   7451العدد رقم  5775م.أ. سنة 



                                            5105-5775مرسوم 

 
 ة كيميائيةرقم تسلسلي      االسم الشائع               توضيحات/أسماء إضافية                       كتابة أجنبية                      معادل

 Aluminum Aluminum powder              Al   حومرا         ألومنيوم مسحوق       11

 Magnesium powder Mg  غنيزيوممسحوق م      11
  

 Naphthalene                 C10H8                               الي ثنف      07
  

 ___________________________________________ أسمدة ومواد كيماوية      07

     Ammonium nitrate              NH4NO3     أمالح أمونيا          األمونيوم أ( نيترات)               

   ____________________________________________صلب وسائل()                    

 Potassium nitrate                 KNO3   ، 01-1-47سماد    بوتاسيومنيترات الب( )               

  الملح األبيض          صلب وسائل()                    

                                                 Saltpeter, Niter 

___________________________________________________________________      

 urea                CH4N2Oميد             اربا)صلب وسائل(  ك يورياج( )               

     ___________________________________________________________________ 

 Urea nitrate   CH4N2O-NO3                              اليوريا د( نيترات)               

      وسائل( صلب)                    

     ___________________________________________________________________ 

                                    07-01-57سماد ( ه)               

     ___________________________________________________________________ 

    51-51-51سماد ( و)               

     ___________________________________________________________________ 

 كل سماد صلب يحتوي على أحد المواد ( ز)               

    الواردة في البيانات الفرعية )أ( لغاية )ج(                 
  

 __________________________ نيترويينية م  معاد  اخرىأمالح       01

 Sodium Nitrate           NaNO3     ملح شيلي أبيض        الصوديوم نيتراتأ( )               

   _______   _________  Chile saltpeter, Soda niter___  (__بحالة صلبة)                    

 Calcium nitrate          Ca(NO3)2مو         آ -لكاك       كالسيوم ات النيترب( )               

 بحالة صلبة( ، ويحتوي )                    

  __________________________________________على إضافة ييرية                

 

                          



                                            5105-5775مرسوم 

 
 شائع               توضيحات/أسماء إضافية                       كتابة أجنبية                      معادلة كيميائيةرقم تسلسلي      االسم ال

 مبيدات -مواد         11

              _______________ Methomyl               Lannate       وميل  يثم              تيأ( الن)               

                             Endosulfan  ،                     فاندوسلاإل           ب( تيوانكس    )               

                                                 Endosulfan________________________________                             

   النيتريتملح       51
  

 CH3Br                                                                     بروميد الميثيل      50
  

 KCl                                                                     كلوريد البوتاسيوم      55
  

 Formaline CH2O                   فورمالي              فورمالدهيد      51
  

 C2H6O2                                                                       ياليكول اإلثيلي       54
  

 Glycerine C3H8O3                                 ري              يسغليال      55
  

 سم .  01مك ال يزيد ع  ألواح بالتي  ، ألواح تيتانيوم وألواح يرافيت بس        57

 اتصاالتية . وظائفمعدات اتصاالت ، معدات إسناد اتصاالت أو معدات تحتوي على         57

 شبكات االتصاالت أثناء عملها . فيمعدات من شأنها التسبب بتشويشات         51

 معدات بنية تحتية لشبكات االتصاالت .        55

 ( إلزالة المعادن .حتالت مركزية للنمخارط )بما في ذلك آ        11

 معدات للمخارط ومعدات ملحقة للمخارط . عناصرقطع غيار للمخارط ،         10

 ، القطع ،   شد البراغي،  التآكلآالت أدوات تستخدم في أحد االستعماالت التالية أو أكثر :         15

 . اللف            

 درجة حرارة سلزيوس . 711أفران للصلب ذات قدرة تسخين تزيد عن         11

 .مليمتر 051لغاية  51قضبان ألومنيوم بأقطار من         14
 

 5105-5775مرسوم 
 

    مليمتر . 111أنابيب معدنية ذات َدرزة أو بدونها وقطرها لغاية         15

 ت وألياف تحتوي على ُكريات معدنية بقطر ستة مليمترات.ُكريات معدنية بقطر ستة مليمترا        17

    ثنائية الرؤية .بصرية ذات عدسات نواظير         17

 



 5105-5775مرسوم 
 

 ( .    ترامؤشهات تلسكوبية )تشمل تلسكوبات تشمل موج          11

 أجهزة رصد أبعاد الليزر .        15

 إشارات الليزر .        41

 سائل رؤية ليلية .و        40

 حكمة اإلغالق .كاميرات تحت الماء وعدسات مُ         45

 . GPSخاصة لتحديد االتجاه وتشمل  بوصالت ووسائل        41

 للغطس وبوصالت تحت الماء . ضاغطاتمعدات للغطس ، بما في ذلك         44

 دراجات نارية مائية .        45

 طع يكون استعمالها األساسي قوة حصان وق   55 ذات أكثر من رجيةمحركات تشغيل مائية خا        47

  محركات المذكورة .بالملحقا  المخصوص            

 . صغيرةمظالت ، طائرات شراعية وطائرات         47

 ، طائرات  طائرات شراعية معلقة،  DIRIGIBLEمناطيد هواء ساخن ، مناطيد بمحرك         41

 محرك .ضافية ال ترتفع بقوة ووسائط طيران إ صغيرة            

 . xأجهزة وأدوات لقياس أشعة غاما وأشعة         45

 أجهزة وادوات للتحليل الجسماني أو الكيميائي .        51

 .وسائل قياس عن بُعد          50

 ذات محرك من نوع تراكتورون .مركبة         55

 ال المدني مثل : الصيد ، الغطس ، صيد األسماك والرياضة ، سالح وذخيرة معدة لالستعم        51

 سنتيمتر  .  01الخناجر ، السيوف والسكاكين القابلة للطي بما يزيد عن             

  ( بما في ذلكمفجرات) تفجيرية علبقاذفة للنار أو  أجسامأو منظومة  جسم        54

 األلعاب النارية .            

 يانات المذكورة في القائمة حسب تعريفها في مرسوم مراقبة التصدير األمني )المعدات الب        55

 . 5117-5771المزدوجة االستعمال الخاضعة للمراقبة( لسنة             

 

 5115-5775مرسوم 
 

  األزياء الرسمية ، الرموز والشارات .        57

 

 

 

 

 



  الثاني يلالذ                       5105-5775مرسوم 

 (2)المادة                                            
 

 % . 5أسمدة أو أي خليط يحتوي على كلوريد البوتاسيوم بتركيز يزيد عن  -0  
 

 ألياف أو أقمشة منسوجة تحتوي على  كربون  )ألياف  كربونية  أو  ألياف  -5     

 :وتشمل ما يلي ( Carbon fibersرصاصية        
 

 Chopped carbon fibers;( أ)     
 

 Carbon roving;( ب)     
 

 Carbon strand;( ج)     
 

 Carbon fibers tape.( د)     
 

 باستثناء  كتلة  زيايية (  Glass fibersمواد خام أساسها  ألياف  زجاجية  ) -1
 بسيطة عازلة للرطوبة ألغراض البناء وتشمل ما يلي :    

 

 Chopped glass fibers;( أ)     

 Glass roving;( ب)     

 Glass strand;( ج)     

 Glass fibers tape;( د)     

 S-Glass;( ه)     

 E-Glass.( و)     
 

 وسائط مالحة . -4
 

 ألـياف   أو   أقـمشة   تـحتوي   عـلى   بولـياثلين   "بالسـتيك   كيـمـيائي"  -5

    (Polyethylene fibers )دينيما ، باستثناء  ألواح عزل لمعروفة أيضا بإسموا 

   بولياثلين باعتباره منتجا نهائيا .    
 

 كشف رجعية . وسائل -7
 

 خزانات غاز . -7
 

 معدات حفر . -1
 

 المياه المعدة باستثناء مضخات،   معدات الستخراج مياه أثناء أعمال التنقيب -5

 فقط لسلطة المياه .     
 

 . Vinil Esther resins -لة تحتوي على فينيل استر مواد مشتع -01
 

 Epoxy resins. -مواد مشتعلة تحتوي على مجموعة أفوكسي  -00
 

 رموز  خاصة  بمواد  أفوكسي  المشتعلة  التي  تحتوي  على مجموعات  -05

 كيميائية من نوع أميد أو أمين  وتشمل  المواد  المبينة  فيما  يلي  باستثناء      

 رمز :+  (SIKAمادة التعبئة "سيكا" )      

 

 

 
 

 



 DETA - diethylenetriamine;( أ)                  
 

 TETA - triethylenetriamine;( ب)                       
 

 AEP -aminoethylpiperazine;( ج)                       
 

 E-100 - Ethyleneamine;( د)                  
 

 T-403 - jeffamine;( ه)                  
 

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

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

 XZ 92740.00.( ح)                  
 

 مواد محفزة خاصة لفينيل استر وتشمل :    -01              
 

 DMA - Dimethylaniline;( أ)                  
 

 Cobalt Octoate;( ب)                       
 

 Mekp - Methylethyl Ketone Peroxide;( ج)                       
 

 AAP - Acetyl acetone peroxide;( د)                  
 

 Cuhp - cumene hydroperoxide;( ه)                  
 

              04- hydroxyl-terminated polybutadiene( HTPB   م  نوع M או .H 
 

 %  وتشمل  محاليل  هيبوكلوريت00مواد تعقيم : محاليل بتركيز يزيد  عن   -05              

                    (HTHومبيضات تحتوي على ترك ) من  مواد  التعقيم ، 00يز يزيد عن  % 

 باستثناء الرمل الزجاجي المعد للتصفية والتعقيم .                    
 

              07- TDI – . تولوين داي إيزوسيانات 
 

 اسمنت بورتالند )بشحنات غير معبئة ، أكياس أو براميل( . -07              
 

 ية ، كسارة من مقالع وكافة مواد الحصى المتنوعة .كسارة طبيع -01              
 

 خرسانة جاهزة . -05              
 

 عناصر أو منتجات خرسانة مسبقة الصنع أو مصبوبة . -51              
 

 عناصر أو منتجات مبنية من الفوالذ . -50              
 

 ل شبكات الفوالذ الملحومة .حديد لألساسات واألعمدة بأي قطر ويشم -55              

 
 

 

 



 كوابل فوالذية بأي ُسْمك . -51
 

 قوالب لعناصر بناء مصنوعة من البالستيك أو من صفيحة ُمجلفنة . -54
 

 قوالب اصطناعية لصب الخرسانة . -55
 

 ملم فما أكثر . 4عرائض من مواد مركَّبة أو من بالستيك ذا ُسْمك  -57
 

 الخشبية ،  جات عازلة للحرارة ، باستثناء األلواحمواد عازلة للحرارة ومنت -57
  األلواح  ،  الجبسية  التغطية الصمغ الجصي ، الفسيفساء وحجر البناء ، ألواح       

 العازلة من البولي ايثيلين ، الكتلة الزجاجية والقماش العازل للرطوبة .         
 

 بأي ُسْمك . قوالب خرسانة ، سليكات ، إيتونغ أو ما يماثلها -51
 

  باستثناء  يوريثين  إفوكسي أو بولي  مواد إلحكام إغالق مبان وتشمل عناصر -55

 سيليكون أكريليك ، روبة  أكريليك  للكراميكا  باعتبارها  منتجا  نهائيا  ،       

 .BOND BGصلصال ومواد إحكام اإلغالق       
 

 ة غير معبئة أو بعبواتالقار والمستحلب بشحنأسفلت وعناصره ، ويشمل  -11

 من أي نوع .       
 

 عناصر ومنتجات إطارات فوالذية للبنايات ، باستثناء الصفيحة المجلفنة -10

 سنتيمتر .  1,4لغاية قطر        
 

 عناصر  ومنتجات  لتشكيل  قناة  وشبكة  تصريف  من  خرسانة  مسبقة -15

 متر .  0الصنع تزيد عن       
 

 ة وصهاريج .مباني متحرك -11
 

 ، مركبات 4×4المركبات ، باستثناء المركبات الخاصة وتشمل مركبات  -14

 ذات عجلين وأدوات معدات آلية هندسية .      
 

 معدات بصرية ، كاميرات  بأشعة  تحت  الحمراء  ،  كاميرات  حرارية  -15

 وكاميرات للرؤية الليلية .      
 

 مضخات تشغل بواسطة الغاز . -17
 

 منافيخ هواء كهربائية . -17
 

 ألواح نحاسية ، نيروستا وألومنيوم ،  بما  في  ذلك  الشبكات  ،  األنابيب  -11

 وقضبان من النحاس ، النيروستا واأللومنيوم .      
 

 ، أقطاب كهربائية PH)إلكترودات( وتشمل أجهزة قياس أقطاب كهربائية  -15

 ة من معدن البالتين وأقطاب كهربائيةرصاصية ، أقطاب كهربائية مطلي       

       MMO . باستثناء األقطاب الكهربائية المخصصة لفحص الدم ،  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 ( .X-RAYآالت فحص باألشعة السينية وتشمل أجهزة الرنتغن ) -41              
 

 شرة  ليترات مضخات مناسبة الستعمال مياه غير  نقية  ذات  قدرة  تزويد  ع -40              

 وأكثر في الدقيقة .                     
 

 مضخات تفريغ . -45              
 

 مواد مختلفة لصناعة البالستيك وتشمل البولي استر ، البولي يوريثين  ومادة  -41              

 أفوكسي المشتعلة .                    
 

 عادن .بوابة مغنومتر لكشف الم -44              
 

 ماكنة ل حام وتشمل أقطابا كهربائية لل حام . -45              
 

 ( .GPRجهاز لكشف المعادن ) -47              
 

 مليمتر . 151أنابيب معدنية ذات َدرزة أو بدونها وقطرها لغاية  -47              
 

 باستثناء تحليل الدم" .أجهزة وأدوات للتحليل الجسماني أو الكيميائي و -41              

 
 

 

 

 

 (  82/9/8002)  6752  أيلول  82في                

  اهود براك                                                                                   

 ير األمنوز                                                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مرسوم مراقبة التصدير األمني )المعدات المزدوجة االستعمال الخاضعة                   

 )تعديل(لمراقبة والمنقولة الى مناطق المسؤولية المدنية الفلسطينية(ل                  

 2015 -5776لسنة                                                    
                                                                               

  داتـ"المع  تعريف  من        (2)       استنادا الى الصالحية المخولة لي بموجب البند                        

 مراقبة   قانون       من   2 المادة   في  الوارد  االستعمال الخاضعة للمراقبة"المزدوجة               

  2007-5767  لسنة  التصدير األمني              

1
  التابعة      واألمن  لجنة الخارجية   وبمصادقة  

 للكنيست اصدر المرسوم التالي :              
 

 مراقبة التصدير األمني )المعدات المزدوجة في الذيل الثاني من مرسوم  -1المادة             تعديل الذيل

  الفلسطينية(ولة الى مناطق المسؤولية المدنية والمنق االستعمال الخاضعة للمراقبة          الثاني 

 2008-5769لسنة               
2
 يحل :  48، بعد البيان   

 

 سم . 5سم  وعرض   1ألواح خشبية ابتداء من ُسمك  -49"                

 آلي( .)إغالق   UPSعناصر  -50                       

 غير   بالستيكية   ألواح  ؛  ُسمك بأي   بألياف  مصفحة  بالستيكية ألواح  -51                       

 سم . 1مصفحة بألياف ابتداء من ُسمك                         

 يحتوي على عنصر مشع . كاشف دخان -52                       

 كرومات .ئي ملح ثنا -54                       

 كلوريد الباريوم . -55                       

 كلوريد األمونيا . -56                       

 روع .زيت الخ    -57                       

 اوكسيد الحديد .  -58                       

 .   D.O.P , D.O.Aمن نوع  هياكل مركبات -59                       

 اسبستوس معزول . -60                       

 رافعات ومعدات رفع . -61                       

 . "مسحوق الجرافيت -62                       

 

 

 (  17/11/2015)  5776  كسليف  5في                

 موشي )بوغي( يعلون                                                                                   

 وزير األمن                                                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 


