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   1        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              

 تقرير
 2019الموازنة اإلسرائيلية 
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 :مقدمة
وكافررة الارروانسم القرافاررة  2019 سررية، موازنرة 14/3/2018 ربعرراامترراا اأأقرر النيستررإل ااسرررا سل  
الترر  وبعرد رفرج يقسررت التت  رات  ،سررا ة 24اعرد نارراس اسرتقر مرد   ،لهرا ارالاراانسم النانسررة والنالنرة
 ضرو  54 ضو كيسترإل ماالر   62نب قانون القوازنة صوت إلى ياقد طرحها أ ضاا النيستإل، و 

 كيستإل  ارضوها.
التالسرة  2018 سيةملسار دوالر( لزياد   م موازنة  137) 2ملسار شسك   479.6حجم القوازنةوبلغ 
 شسك  ملسار 41.05 القشروطة االدخ  قدرت لر القصروفات فإن ذلك، إلى اااضافة .%4.3اقادار 

 رد  ق ررو  %3.1التر  قردرت لرر  2019 ترريةإقررار القوازنررة وفرد ناردارات اليقرو ل ونرم   ،ملسرار دوالر( 11.7)
 .3%2.9 لرقال  العجز ال

 

 :عداد الموازنةإطريقة 
  يقالها ف  اليااط التالسة:إويقكم اعدد مم القراح ،  "إسرا س "يقر إقرار القوازنة ف  

 لترية  اق وساف العجز للقوازنة ف  اوالتد اأ لى لإلن تم نتداد نوقعات اليقو ونادار اااراداتا
 "،إسررا س ليرك "و ،إلى نيبؤات مكتب ااحصاا القركزي ااسررا سل  ااالستيادالقراد ناسسم موازنتها 

زنررة اارروب لهررلع العقلسررة قتررم القو ي، و االحررت   التااعررة لدولررة والبتررو  االقتصررادية الشررؤون  دا ررر و 
 .التاات لوزار  القالسة ااسرا سلسة

 القالسرة مرم وزيرر القالسرة إلرى ر رسز الروزراا لسيراقس التساسرات  نترا   التترااات التراااة يماتم ناد
لتكومتر،، ويرا ر  ر رسز الروزراا فر  موازنتر، التر  سرسادمها الاررارات الوايرب انزاذهرا حرو  زيراد  

 ارادات التكومة، أو ندالسر نرم  إلى خ ج اان اق التكوم .إ

   وياررر مجلررز الرروزراا ااطررار العرراب للقوازنررة ونوزيعانهررا، مررويزا ،  نيرراقس التكومررة القوازنررة نااشررا
 أغتطز.آب/ اولسو و نقوز/ طار العاب للقوازنة شهري ال اتجاوز إقرار التكومة لإلى أ ل

                                                           
 أ د هلا التارير اأستاذ متقد ل   أحقد حبسب، ااحث ف  االقتصاد ااسرا سل . 1

 شسك  للدوالر الواحد. 3.5اا تبار سعر التوازن ف  القوازنة سعر الصرف ف  كام  التارير  نم ا تقاد 2

 ، ان ر:15/3/2018 ،2019القصادقة  لى موازنة الدولة لعاب نارير: النيستإل ااسرا سل ،  3
https://knesset.gov.il/spokesman/arb/doc/PR150318.pdf    

https://knesset.gov.il/spokesman/arb/doc/PR150318.pdf
https://knesset.gov.il/spokesman/arb/doc/PR150318.pdf
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  رفرراق الارررارات التكومسرة للجيررة الوزاريررة للتشرريت، وذلررك ال تبررار أن اعرج ماررررات التكومررة إارتم
 اقرار القوازنة االاراا  النانسة والنالنة أماب النيستإل. نتطلب نغسرات نشريعسة نقهسدا  

 ضررررافة إلررررى اااعررررد إقرررررار التكومررررة للقوازنررررة نبرررردأ وزار  القالسررررة لبيرررراا القوازنررررة اشررررك  م صرررر  ا
 الق ح ات الت تسرية للقوازنة الت  سستم ني سلها مم الوزارات التكومسة.

  مم ناريخ لدايرة الترية  ا  اوم ستسم قب ، االاراا  اأولىقانون القوازنة للنيستإل لستم إقرارها اتم ناديم
/ كرررانون النررران  1)لدايرررة الترررية القالسرررة  لرررى اأكنرررر أكتررروبر نشرررريم اأو / القالسرررة أي فررر  نهايرررة 

 .اياار(

   اتم  رض القوازنرة فر  يلترة أخرر  فر  النيسترإل ويرتم خر   الجلترة مياقشرة ليرود القوازنرة اشرك
ارالاراا  وف  نهاية الجلتة اتم التصويإل  لى القوازنة كاملة ها الت صسلسة، م ص  متياوال  كافة ليود

/ نشررريم النرران خرر   شررهري  ويجررب أن اررتم ذلركالنانسرة والنالنررة وبررللك نصررب  قرانون وايررب الي رراذ، 
نررتقكم التكومرة مرم نارديم مشرروا القوازنرة خرر    وفر  حرا  لرم .ديترقبركرانون اأو / نروفقبر و 

التكومررة مررم قبرر  النيستررإل فرر  السرروب التررال   اررتم حرر    ،أولررى مررم التررية القالسررةاأشررهر الررن   ا
 مباشر  لألشهر الن  .

  لررسميجقررت  ،وهررو قررانون مصرراحب للقوازنررةقررانون الترنسبررات  إقرررارفرر  يلتررة إقرررار القوازنررة اررتم 
 ،النيسترإل  قبر مم  لسها للقوافاة ضرورية أنها التكومة نر   الت  التشريعسة والتعدا ت الاوانسم

 .4االقتصادية وقدرانها سساستها ني سل أي  مم

لدأت التتضسرات مبكرا  وبصور  الفتة أن التكومة  ي هر ، داد القوازنةإ لسان طرياة ومم خ   
ااطرار العراب أقررت ن التكومرة إ، حسث 2019سية وغسر معهود  ف  ناريخ التكومات اقرار موازنة 

12/1/2018 فررر لقوازنرررة ل
القرفو رررة مرررم التعررردا ت التشرررريعسة  للتعررردا ت الوزاريرررة ت اللجيرررةوأقرررر  ،5
28/1/2018 فرر التكومررة نقهسرردا  للقوازنررة 

فبرااررر لسصررادق شررباط/ وقرردمإل القوازنررة للنيستررإل فرر  ، 6
14/2/2018 فر  لسها االاراا  اأولرى 

ارالاراا  النانسرة  النيسترإل صرادقإل  14/3/2018، وفر  متراا 7

                                                           
 ف : ،، طرياة إ داد القوازنةوزار  القالسة ااسرا سلسةان ر:  4

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/PlanningBudget.aspx  
 ان ر:موقت القصدر ااسرا سل ، ، 2019ملسار شسك  لعاب  397مة نتيساهو نار مسزانسة ااسقة حكو  5

 https://bit.ly/2HbhOma 
وزار  القالسة ااسرا سلسة، لسان صت  : أقرت اللجية الوزارية للتعدا ت التشريعسة سلتلة مم مشاريت الاوانسم الت   6

 של שורה אישרה חקיקה לתיקוני שרים ועדת) 2019ياودها وزير القالسة كجزا مم الزطة االقتصادية لعاب 
 ، ان ر:28/1/2018(، 2019 לשנת הכלכלית התכנית במסגרת האוצר שר שמוביל חוק הצעות

http://mof.gov.il/Releases/Pages/Hakika_Taktziv1.aspx 
  https://bit.ly/2HfEWQn ف :، 14/2/2018، 48  ربموقت ، 2019ق االاراا  اأولى  لى مسزانسة النيستإل يصاد 7

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/PlanningBudget.aspx
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/PlanningBudget.aspx
https://www.al-masdar.net/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-397-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://www.al-masdar.net/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-397-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7/
http://mof.gov.il/Releases/Pages/Hakika_Taktziv1.aspx
http://mof.gov.il/Releases/Pages/Hakika_Taktziv1.aspx
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 54 ضرو كيستررإل، ومعارضررة  62سررا ة اقوافاررة  24اعررد نارراس اسرتقر  ،1920 لررى موازنرة والنالنرة 
 لعد  أسباب، وه :مبكرا   2019 سيةقداب حكومة نتيساهو  لى إقرار موازنة إرياا إويقكم  ،8 ضو

وأن موازنررة الرردفاا ال  خصوصررا  اال ررت ف التكرروم  فرر  موضرروا القوازنررة،  أطررراف لررسم الو رراب .1
 ،2016 سررريةن ررراق الرررلي  ارررد لرررسم وزار  القالسرررة ووزار  الررردفاا نويرررد  لسهرررا إشررركالسات اتررربب اال
اا تبررار أن الجررسس قررد نقررإل القوافاررة  لررى خطترر،  2020 سرريةوالررلي حرردد موازنررة الرردفاا حتررى 

االن رراق  لسرر، لررسم  ، كررللك ني سررل مررا نررم  التررية نلرركالتشررغسلسة القعروفررة ااسررم خطررة يررد ون حتررى 
كس  التكومررة حررو  موازنررة الصررتة والتعلررسم وااسرركان فرر  ان رراق نشرر ،اأحررزاب القشرركلة للتكومررة

  يد نشكس  التكومة ااسرا سلسة التالسة. ،وغسرها

ات التكومة اتبب مل ات ال تاد الت  ن حد نتيساهو ف  مل  ح   وإمكانسة استباق أي إشكالسات  .2
 ، وبررللك يكررون مررم الترره   لررى التكومررة الاادمررة4000و 3000 مل رر  كررللك فرر ، 2000و 1000

 .القتعلاة االقوازنة التشك  خارج االلتزازات اال ت فسة

 فر  ظر    ،ظهار نرااط اال ت ف التكوم  أمراب اأصروات التر  نيرادي اتر  النيسترإل والتكومرةإ .3
 القتدايسم االزدمة االزامسة. إلزابالز فات التاد  حو  متاوالت إقرار قانون 

ومرررات ااسررررا سلسة ارررإقرار القوازنرررة لعرررامسم إقررررار القوازنرررة لترررية واحرررد ، حسرررث يررررت  ررراد  التك .4
وافاإل االنتزااات التية النانسة للقوازنة القزدوية فستم إقرار القوازنة لعاب واحد، متتالسسم، إال إذا 

، 2019 نروفقبرنشرريم النران / ن مو د االنتزااات القاررر  سرتنون فر  إوهلا ما سستص  حسث 
 إذا ما أنقإل النيستإل دورنها.

 
 :2019 سنةدا  الكوومة أل سياسة المالية العامةالمالمح 

التعلرسم التر  كانرإل أ لرى ركزت هلع القوازنة اشرك  الفرإل  لرى الجوانرب االيتقا سرة منر  موازنرة 
، نلتهرا موازنرة وزار  الردفاا ملسرار دوالر( 16.9) شرسك  ملسرار 59 مم موازنرة وزار  الردفاا والتر  للغرإل
 الضررررررقان ، نلتهرررررا مؤستررررررةملسررررررار دوالر( 16) شرررررسك  ملسررررررار 56)لررررردون الزيررررررادات القت رررررد  لسهررررررا( 

 الصررتة وزار  ، نلتهرا موازنررةملسررار دوالر( 12.6) شرسك  ملسررار 44( الروطي  الترريمسم) االيتقرا  
   .9ملسار دوالر( 10.6) شسك  ملسار 37

                                                           
 .15/3/2018 ،2019القصادقة  لى موازنة الدولة لعاب نارير: النيستإل ااسرا سل ،  8

ة وخطة القوازنة متعدد  اليااط الر ستسة للقوازن - 2019وزار  القالسة ااسرا سلسة، كتاب اقتراح موازنة الدولة لتية  9
(، שנתית-הרב התקציב ותוכנית התקציב עיקרי - 2019 הכספים לשנת הצעה המדינה תקציבالتيوات )
 ان ر:، 11، ص 2018فبراار شباط/ الادس، 

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf 

http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf
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رررد ت و    لرررى ايتقا سرررة موازنرررة أكنرررر" هرررلع القوازنرررة مرررم ويهرررة ن رررر وزيرررر القالسرررة كتلرررون اينهرررا  
 هرلع ،القسزانسرة هرلع مرم يترت سد سروف إسررا س  دولرة فر  يعسس نتانإ وك  ،إسرا س  لشعب ط قاا

 موسرررل   االيتقا سرررة الارررسم نعكرررز القوازنرررة ،القرررا  وبتررروزنهم ولررردوا الرررلام اليررراس نزررر  ال القسزانسرررة
 ، ويررر  كتلررون أن القوازنررة لررللك حااررإل خطترر، االقتصررادية االيتقا سررة الترر 10"الرروطي  اأولويررات

 :مم ألرز م متهاالت  سعى إلسها، و 
 .نعزيز التيافتسة لسم البيوك: مم خ   نتهس  نيا  العق ا لسم القصارف 
  هرا: ويترعى كتلرون لرللك إلرى نشرجست يسرته ك الشزصر  وإزالرة الضررا ب  نتهس  االسرتسراد ل

ا سلسسم  لررى جست ااسررر شررميررت  البرر  حايررات القتررتهلنسم، ون القيتجررسم ااسرررا سلسسم  لررى إيجرراد
 نلبسة نيوا االحتسايات.

  نصيسف يداد لأل قا  لهردف نترهس  الترراخس  حترب اأولويرة، وأهرم نترهس  سرسكون لتصريسف
 ".التايات ذات اأهقسة الوطيسة"
 ونطوير البيسة التتتسة. ،مي ومة القواص ت ونالس  االزدحاب نطوير 
 عق  لها مم اأفراد والقؤستات.ونشجست ال ،طرق نشجسعسة ل ستنقار ف  الطاقة الشقتسة 
   صدار نصاري  البياا والبيسة التتتسة.إنتهس 

  ملسررررون  85.7) ملسررررون شررررسك  300مشررراريت د ررررم مررررال  للقشررررو ات الصررررغسر  والقتوسررررطة ااسقرررة
 .دوالر(

 ونشرررررررجست  ،ونشررررررجست الشرررررررركات الزاصررررررة ،نالسرررررر  اال تقرررررراد أكنرررررررر  لررررررى الشرررررررركات التكومسررررررة
 .11الزصزصة

 القوازنررة هرر  القوازنررة هررلع" أن ،غررافي  موشررس، النيستررإل  ضررو ،القالسررة يررةلج ر ررسز رأ كررللك 
 نتضررقم اأمرر نهايررة فر  موازنررة هرلع ،نالسصررات أي نتضرقم وال أ رفهررا التر  ااطرر ق  لرى اأولرى
 نزيرررد سررروف والرفررراع، اأمرررم التربسرررة، الصرررتة، موازنرررة مرررم نزيرررد سررروف القسزانسرررة هرررلع إيجالسرررة، أمرررورا  

 .12"الضرا ب از ج وستاوب متبوق، رغس اشك  مسزانسات

                                                           
 .15/3/2018 ،2019القصادقة  لى موازنة الدولة لعاب نارير: النيستإل ااسرا سل ،  10
وزار  القالسة ااسرا سلسة، لسان صت  : أقرت اللجية الوزارية للتعدا ت التشريعسة سلتلة مم مشاريت الاوانسم الت   11

 .28/1/2018، 2019ودها وزير القالسة كجزا مم الزطة االقتصادية لعاب يا
 .15/3/2018 ،2019القصادقة  لى موازنة الدولة لعاب نارير: النيستإل ااسرا سل ،  12
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 ملسون شرسك  200، حسث أقر نتيساهو ف  مشروا موازنة التكومة القتتوطياتلم نغ   القوازنة و 
القاامة  لى أراض  الضر ة الغربسرة، ليراا   لرى إلتراح  تتعقراتللبيسة التتتسة للق ملسون دوالر( 57)

 قسررابإلررى  لإلطررار العرراب للقوازنررةالتكومررة ارروب إقرررار  قرروي مررم القتررتوطيسم، حسررث وصرر  لهررم التررا 
 التكومررة، ر رسز دارروان بمكانر اررالقكو  فر  ،عقراتالقترت مجلررز قراد  مرم ،(زمبررسس) حرافسر ز سرف
 لرى نلبسرة نتيسراهو با  متسا ا  حتى اطقرين و  ،ال جر سا ات حتى نتيساهو، ليسامسم اقكتب ملتصاا  

 .13الض ة الغربسة عقراتة ف  متتملسون شسك  للبيسة التتتس 200نزصس  لقطلبهم وهو 
 
2019 سنةالعامة ل الموازنةالمالية في توزيعات ال

14: 
ملسررررار  41.05، يضررراف إلسهررررا ملسررررار دوالر( 137) ملسررررار شرررسك  479.6 العامررررة نرررةيقررررال  القواز إللرررغ 
ملسررار  23.5)ملسررار شررسك   82.1إضررافة إلررى كقصررروفات مشررروطة االرردخ ،  ملسررار دوالر( 11.7) شررسك 
 ."إسرا س "سستم سدادها كداون خاريسة  لى ر( دوال

  :إلى العامة ونتوزا مصروفات القوازنة
 .ملسار دوالر( 101) ملسار شسك  353.9مصروفات  ادية والت  نبلغ  .1
 .ملسار دوالر( 35.9) ملسار شسك  125.6التطوير والت  نبلغ  موازنة .2

 
 :المصروفات العامة

 ،منر  الروزارات ،الرسرقسة هاوالتر  نتضرقم موازنرة مؤستران "لرر"إسرا س وه  القصروفات اأساسرسة 
مصرررروفات القوازنرررة العاديرررة  لررررازإ، ويقكرررم والقتررراكم وغسرهرررا "الدولرررة"ومكانرررب ر رررسز  ،والنيسترررإل
 :كالتال 

 
 

 

                                                           
القركز  ،المشهد اإلسرائيلي ،!ف  وقإل مبكر غسر متبوق  2019التكومة ااسرا سلسة نار ااايقاا مسزانسة  13

 ان ر:، 4 ، ص23/1/2018، 413العدد  ،سات ااسرا سلسة "مدار"ال لتطسي  للدرا
https://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/almashhad23-01-2018.pdf    

اليااط الر ستسة للقوازنة وخطة القوازنة متعدد   - 2019دولة لتية وزار  القالسة ااسرا سلسة، كتاب اقتراح موازنة ال 14
 .11ص  ،التيوات

https://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/almashhad23-01-2018.pdf
https://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/almashhad23-01-2018.pdf
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 15مصروفات الموازنة العادية )باأللف شيول(

 
 

ث خصصررإل التكومررة القوازنررة العاديررة، حسررمررم خرر   الشررك  التررالد اتبررسم ليررا أهررم مصررروفات 
 ،والصرررتة ،والتررريمسم الررروطي  ،فررر  مجرررا  التعلرررسم خصوصرررا   ،موازنررات  السرررة أو  مرررر  لهرررلا التجرررم

والتكومرررة ارررين القوازنررة هررر  فررر  غالبهرررا موازنرررة  ،والشررؤون االيتقا سرررة، وهرررلا يعرررزز موقررف كتلرررون 
 .ايتقا سة

 
 :الموازنات األمنية ضمن الموازنة العامة

يضرراف ، ملسررون دوالر( 15.7) ملسررار شررسك  55.1وزار  الرردفاا هرر  ت أظهرررت القوازنررة اررين ن اررا
لتصب  موازنة وزار  الدفاا  16ملسار شسك ( 13.3ملسار دوالر ) 3.8إلسها القتا دات اأمريكسة ااسقة 

                                                           
 الرسم مم إ داد الباحث. 15

، اتسث نادب 2016سبتقبر أالو / نم نوقست ملكر  ن اهم لسم نتيساهو والر سز اأمريك  اأسبد ااراك أوباما ف   16
ملسار  3.8اقادار  2028–2019 ف  ال تر للجسس ااسرا سل  الواليات القتتد  اأمريكسة متا دات  تكرية سيوية 

ملسون دوالر لتقوي   500ف  شراا معدات  تكرية أمسركسة، و كلسا   ملسار دوالر 3.3 حسث نتتزدب، دوالر سيويا  
ة العتكري "ملكر  الت اهم""، وحد  نتلس  التساسات ف  القركز العرب  ان ر: .ن اب الدفاا الصاروخ  ااسرا سل 

 ،القركز العرب  لألاتا  ودراسة التساسات نادار موقف،سلتلة  "ااسرا سلسة: سساقانها ومعانسها، -اأمسركسة 
 ان ر: ، 22/9/2016

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_MOU_on_Expanded_US_Military_Aid_

to_Israel.aspx  

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_MOU_on_Expanded_US_Military_Aid_to_Israel.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_MOU_on_Expanded_US_Military_Aid_to_Israel.aspx
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، يضاف إلسهرا مصرروفات مشرروطة االردخ  17ملسار دوالر( 19.5) ملسار شسك  68.4اأساسسة نتو 
 .18ملسار دوالر( 5.4) ملسار شسك  18.8

، فالصررف  لرى اأميسرة القوازنرةوال نعي  موازنة وزار  الدفاا اينهرا القوازنرة اأميسرة الوحسرد  فر  
اأمم والاوات القتاند  للجرسس نرين  أيضرا  مرم وزارات أخرر  منر  وزار  الداخلسرة التر  نصررف  لرى 

ر وفر  الترروب نتريد إلسهررا  ،ةلم كاروات شرب،  تركريالشررطة وقروات حررس التردود التر  نعقر  فر  الت  
الضرررزقة  القوازنرراتاأمررم ال نشرررق   لقوازنرررةفرررإن اأرقرراب الرسرررقسة القعليررة ، كررللك 19 تررركرية مهرراب

اأنشرررطة اليوويرررة، حسرررث ناررردر القزصصرررة أيهرررز  االسرررتزبارات ااسررررا سلسة )الشررراااك والقوسررراد( و 
ضرررقم ليرررود لترررية، ونصررريف فررر  ا ملسرررار دوالر( 1.1) ملسرررار شرررسك  4مصرررادر أييبسرررة موازنتهرررا لرررر 

 .20االحت   دولة موازنةاحتساط سرية ف  

 ملسرار شرسك  86.74نترو  2019 سريةوقد للغ إيقال  مزصصات اأمم الت  ظهرت فر  موازنرة 
مرررم القوازنرررة العاديرررة،  %24.5مرررم القوازنرررة العامرررة، و %18، وهرررو مرررا يعررراد  ملسرررار دوالر( 24.8)

 :21كالتال  2019وفد موازنة  ال اهر  ويقكم إيقا  موازنات اأمم
 
 

                                                           
نروفقبر نشرريم النران /  لرى إطرار االن راق الرلي وقرت فر   ا تقاد مبلغ القتا دات اأمريكسرة خرارج أرقراب القوازنرة ليراا  نم  17

اأسرربد موشرس، يعلرون والرلام ان اررا اقويبر،  لرى أن نتصرر  وزار   لرسم وزيرر القالسرة موشررس، كتلرون ووزيرر الردفاا 2015
اشرررط أن مررم التكومررة، ( 2020-2016 لررى مرردار خقررز سرريوات ) ملسررار دوالر( 85.7) ملسررار شررسك  300اأمررم  لررى 

ل  الجيررا  االن اق لسم طواقم الوزارنسم ور سز هسئرة اأركران العامرة ااسررا س نم  ، حسث ناوب وزار  الدفاا ازطوات ناش سة
، إضرافة ملسرار دوالر( 16) شرسك  ملسرار 56.1سسص  إلرى  الدفاا التيوي وزار   موازنةغادي آازننوت،  لى أن إطار 

ملسررار شررسك (،  13.3) ملسررار دوالر سرريويا   3.8والررلي سسصرر  إلررى  ،2019 سرريةإلررى الررد م اأمريكرر  ميررل مطلررت 
ملسررار شررسك   4لسبرمرران يطالررب لررر ان ررر:  .سررار دوالر(مل 20) ملسررار شررسك  70موازنررة الرردفاا إلررى سصرر  إطررار ل

  https://bit.ly/2qKDJJN ، ف :19/10/2017 ،44 رب ، لقوايهة الزطر اااران 
الياراط الر سترسة للقوازنرة وخطرة القوازنرة متعردد   - 2019وزار  القالسة ااسرا سلسة، كتاب اقتراح موازنة الدولة لتية  18

 .12ص  ،التيوات

، 414العدد  ،مدار ،المشهد اإلسرائيليملسار شسك ،  480ااسقة  2019إل يار االاراا  اأولى مسزانسة النيست 19
 https://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/almashhad13-02-2018.pdf، ان ر: 4 ، ص13/2/2018

لسم اادار  القتتالة والتبلار والتتس ب والبيود الترية،  -القسزانسة العتكرية ااسرا سلسة: وثا د ونااريران ر:  20
 https://bit.ly/2HecQFs ف :نريقة مدار، ، العبريةمجلة ك  هعسر نا    م ، 10/9/2014

اليااط الر ستسة للقوازنة وخطة القوازنة متعدد   - 2019وزار  القالسة ااسرا سلسة، كتاب اقتراح موازنة الدولة لتية  21
 .التيوات

https://www.madarcenter.org/mash_had_pdf/almashhad13-02-2018.pdf
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 2019األمنية وفق الموازنة العامة لسنة  المصروفات(: 1)جدول 

 المصروفات األمنية
 مصروفات مشروطة بالدخل مصروفات

دوالرباأللف  باأللف شيول دوالرباأللف  باأللف شيول   

من العاموزارة األ  18,299,433 5,228,409 808,165 230,904 

 5,034,943 17,622,300 15,759,246 55,157,362 وزارة الدفاع

ةنفقات الطوارئ المدني  475,052 135,729 522 149 

طة نفقات تنسيق األنش
 في األقاليم

115,953 33,129 182,483 52,138 

ةنفقات دفاعية مختلف  10,185,077 2,910,022 278,000 79,429 

   42,265 147,927 لجنة الطاقة الذرية

ن جنود المسرحيقانون ال
 من الخدمة

2,361,710 674,774   

 5,397,563 18,891,470 24,783,575 86,742,514 مجموع

 
 :موازنة التطوير

ونشررق   ،2019 سرريةوهرر  القوازنررة الترر  ني ررد  لررى اأهررداف التطويريررة خرر   أداا القوازنررة فرر  
، ومصراري  نيقويرة أخرر  دوالر(ملسار  8.7) ملسار شسك  30.3 للتيقسة العامة ليتون اات نطويرية 

كررللك نشررق  سررداد داررون داخلسررة  لررى  فرر  مجرراالت الصررتة والتعلررسم والزرا ررة والصرريا ة وااسرركان،
ملسررررار  27.2) ملسررررار شررررسك  95.3وميهررررا داررررون لصررررال  صرررريدوق الترررريمسم الرررروطي  اقبلررررغ التكومررررة 
 .22دوالر(

                                                           
اليااط الر ستسة للقوازنة وخطة القوازنة متعدد   - 2019وزار  القالسة ااسرا سلسة، كتاب اقتراح موازنة الدولة لتية  22

 .15-13، ص التيوات
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 :خالصة
 لسهررا مبكرررا   رم القوا سررد القتعرارف    اررالارااات الرن 2019سرية مرررت حكومررة نتيسراهو موازنررة 
ريراا إما ا تبر ساااة ف  ناريخ التكومات ااسرا سلسة، ويقكرم  ،ف  التكومات ااسرا سلسة القتعاقبة

إقرررار القوازنررة فرر  هررلا القو ررد لتعزيررز صررقود ا ررت ف نتيسرراهو التكرروم  اترربب مل ررات ال ترراد الترر  
االن ررراق  لسهرررا مترررباا  خررر   نوقسرررت ان اقسرررة  نرررم   2019 لتررريةم مررر  القوازنرررة وأن  خصوصرررا  ن حاررر،، 

 اال ت ف التكوم  لسم اللسكود واأحزاب القشاركة ف  التكومة.
ررررد ت  ، وكررررللك اأكنررررر نو سررررة فرررر  مضررررامسيها "إسرررررا س "هررررلع القوازنررررة هرررر  اأكبررررر فرررر  نرررراريخ   
تريمسم الروطي ، كرللك لرم للجوانب االيتقا سة منر  الصرتة والتعلرسم والوأنها أ طإل أولوية  خصوصا  

سررسلتهم اأمررم  2019 سررية، وفرر  نغ رر  القوازنررة حصررة اأمررم الترر  نلررتهم يررزاا  أساسررسا  مررم القوازنررة
  مم القوازنة العامة. %18اكافة ن ر ان، ف  القوازنة نتو 
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