
مختصر
امليزانية وضع عملية في القوى ميزان

دهان ومومي باسط بن آفي

مقدمة
مراحلها. خاصة في جميع بصورة تركيزية عملية امليزانية في إسرائيل وضع
وبالتحديد من إسرائيل في القرارات اتخاذ مسيرة حتليل من يظهر ما هذا
في إسرائيل اختارت امليزانية. وضع مسيرة في مؤسسة كل مكانة ناحية
اإلستراتيجية القوة منح احلكومة مواقف وتلخيص امليزانية  إعداد مرحلة
لوزير منحت كما الصرف. وزراء الى وليس احلكومة ورئيس املالية لوزير
التعاون مكانة من امليزانية أفضل في تركيب مكانة احلكومة ورئيس املالية

التعاوني). (النموذج الصرف وزير مع
اخلاص االنضباط  على احملافظة في الكثير القرارات هذه تساهم
فيها تتركز التي الوزارات إشراك فعدم – ثمنًا جتبي ولكنها  بامليزانية 
ميس أن شانه من الفرعية املجاالت في الكثيرة واالختصاصات املعرفة

العامة. إنتاج اخلدمات وبنجاعة للجمهور احملبذة األفضليات بسلم

ميتلكها التي تلك من  مفضلة قوة التشريع مرحلة في  احلكومة متتلك
املطلوبة القوة التنفيذ مرحلة في وزارة املالية منحت الكنيست، كما أعضاء
(مع امليزانية تطبيق بان الضمان  اجل من وذلك التركيزي  النموذج في

أقرتها الكنيست. التي امليزانية عن ينحرف لن التغييرات)
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أعقاب في (1985 (عام التثبيت خطة بعد التركيزية العملية اختيار بدا
.(1985-1974) الضائع العقد سنوات في بامليزانية املتعلقة اخلطيرة األزمة
امليزانية في العجز وبلغ اإلنتاج العام %77 من الصرف بلغ الفترة هذه في
والنمو التضخم نسبة السياسة على هذه عواقب اإلنتاج. وكانت %14 من

وسياستها املتعلقة االقتصادية احلكومة رؤيتها غيرت هدامة. وقد االقتصادي
انخفض لقد الضائع". "العقد أمراض اجل عالج من جذري بامليزانية بشكل
 49% اليوم ويبلغ بشكل تدريجي اإلنتاج اجل من احلكومة مصروفات وزن
مجمله قد انخفض بدرجة في القطاع العام أن العجز في ميزانية فقط. كما
.2004-1989 السنوات خالل اإلنتاج %4 من حوالي معدله مستوى إلى كبيرة
املركزيان أهمية احلزبان ادرك لو لتحدث تكن لم املثيرة النتائج هذه مثل إن
االنضباط في االيجابية التطورات تسمح مسؤول.  بشكل امليزانية إدارة 
كان إذا ما بالفحص مجددًا الطويل املدى على واستقرارها بامليزانية املتعلق

ميزانية الدولة. وتنفيذ لتخطيط مطلوبا يزال ال العالي التركيزي املستوى

وضع مسيرة في مستوى الشفافية املتدني أخرى هي ثمة مشكلة خطيرة
في النقاش – األكثر أهمية املرحلة في املركزية املشكلة امليزانية. تتمحور
يعرض الذي امليزانية اقتراح  إقرار مشروع صالحية رغم أن – احلكومة
حتصل حول مكونات امليزانية نقاشها في للحكومة. معطاة الكنيست على
ومركزية حاسمة قرارات التخاذ كافية ليست جدًا قليلة معطيات احلكومة على
مفصلة الكنيست طاولة على املوضوعة املعطيات الدولة. القتصاد بالنسبة
املخصص القصير والوقت عن تركيب امليزانية للوزراء املقدمة جدًا. قلة املواد
املعرفة وذلك الن امليزانية رصد بنجاعة متس وبحثها مواقفهم لهم إلعداد
اخلدمات تقدم التي الوزارات مكاتب في متوفرة واالختصاصات األساسية

العامة.
اخلدمات تزويد جناعة عواقب على لها هامة اضافية قضايا الكتاب يعرض
افضليات سلم بامليزانية والتعبير عن املتعلق االنضباط نيل وفرص العامة
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لهذه املرغوب إزاء احلل تتخبط الغربي في العالم كثيرة املجتمع. ثمة دول
هي العام اإلسرائيلي االقتصاد في باستمرار تبرز التي القضايا. القضية
لعدة ميزانية تخطيط  إلى واحد لعام ميزانية تخطيط من االنتقال  قضية 

سنوات.
في املختلفة والسلبيات االيجابيات هي الكتاب يدرسها أخرى قضية
حسب النتائج. يرتكز ميزانية إلى اإلنتاج من ميزانية حسب وحدات االنتقال
القوى مثل وزارة لكل وحدات اإلنتاج رصد اليوم إلى امليزانية كبير من قسم
انتقلت، دول هناك ذلك مقابل وفي ذلك. وغير واألجهزة  املعدات  العاملة،
حسب امليزانية تخطيط أي النتائج، حسب اإلدارة إلى جزئيًا األقل على
املطلوبة املوارد واقتطاع التربية جهاز في الطالب اجنازات مثل غايات 
الكتاب في عرضنا اإلنتاج.  دالة مميزات ومن األهداف من لتحصيلها
التجربة وحللنا امليزانية وضع عملية قضايا مجمل في االقتصادية النظرية
في املتبعة املعايير بني املقارنات واجرينا وسلبياتها بايجابياتها اإلسرائيلية
التعاون منظمة دول في املتخذة وتلك إسرائيل في امليزانية وضع عملية

.(OECD) االقتصادي والتنموي

األساسية االستنتاجات
الكبيرة لألهمية نظرًا  وذلك القرارات التخاذ تركيزية عملية تفضيل يجب
على وبالتحديد الدولة، بخزينة املالي االنضباط على في احملافظة الكافية
املاضي. هذا في اخلطير املالي بالتضخم املتعلقة إسرائيل دولة خلفية جتربة
االقتصادي منظمة التعاون دول في غالبية عليه املتعارف مع االختيار ينسجم

والتنموي. 
هي كما اإلستراتيجية القوة إبقاء املفضل امليزانية من إعداد مرحلة في
من ولكن وزراء الصرف. مقارنة مع ورئيس احلكومة املالية لدى وزير عليها
لدى متبع هو كما تعاونية، النموذج عوامل مميزة هذا يدمج في أن املناسب
استغالل إن والتنموي). االقتصادي التعاون (منظمة OECD دول غالبية
ودالة اجلمهور مطالب الصرف بشان وزارات املتوفرة لدى املعلومات أفضلية
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تخصيص جناعة سيحسن الوزارات هذه عنها املسؤولة اخلدمات إنتاج
اخلدمات العامة. وجناعة إنتاج امليزانية في املوارد

صيغة مرحلتني إلى احلكومية  القرارات اتخاذ عملية جتزئة تشكل
حتديد يتم األولى املرحلة تعاونية. في مكونات يشمل الذي التركيزي للنموذج
املكانة هذه املرحلة في الصرف، الضرائب والعجز. – امليزانية مشموالت كل
القائمة الصيغة وفق القرارات اتخاذ في ووزير املالية لرئيس احلكومة املفضلة
بطريقة امليزانية تركيب بصدد القرار يتخذ املشموالت حتديد اليوم. وبعد
إلى العملية جتزئة التركيب. إن هذا حتديد في الصرف وزراء تدخل تعزز
الوقت، في نفس املرحلتني املختلفتني بني القوى توازن تغيير مع مرحلتني،
االفضليات الذي سلم اختيار مع بامليزانية املتعلق االنضباط نيل من ستمكن
للخدمات ناجع إنتاج ويساهم في األعلى احلد إلى االجتماعي سيزيد الرفاه

العامة.
الوزارات في تنظيمية تغيرات أيضا تقتضي األخيرة تطبيق التوصية إن
كلما املالية وزارة مكانة تعززت كلما الثمانينيات سنوات منذ احلكومية. 
الوزارات هذه هيبة تدنت ذلك أعقاب وفي الصرف، وزارات مكانة ضعفت
تدهور أن كما األولى الدرجة طاقة بشرية من على جتنيد وتضاءلت قدرتها
الصرف.  لدى وزارات قوة اجلذب قلص األخير العقد في احلكم استقرار
يستلزم املختلفة اخلطط وبني الوزارات بني امليزانية رصد عملية حتسني إن
نفس وفي ستحدث تدريجيًا العملية لدى الوزارات. هذه اجلذب قوة زيادة
الصالحيات في توسيع يأتي أن الوزارات. يجب صالحيات مع توسيع الوقت
بها املكلفة اخلدمات تزويد مسؤولية الوزارات على فيه تلقى الذي الوقت نفس

احلكومة. أقرتها التي إطار امليزانية ضمن وذلك
على املفروضة والقيود امليزانية قانون بإقرار املتعلقة الكنيست صالحيات
وهي مشابهه امليزانية، لوضع املركزية العملية مع تنسجم اخلاص التشريع
حتسني املهم ذلك من إلى جانب .OECD دول غالبية في عليه للمتعارف

امليزانية. رقابة الكنيست على وتعميق



·Âˆ˜˙‰ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÁÂÎ‰ ÔÊ‡Ó   ≤∞≤

التوصيات المفصلة
الكتاب: في فصول العمل صيغة معروضة وفق التوصيات

الميزانية وضع في عملية القوى موازين - أ
الميزانية حول الحكومة نقاشات .1

وتنتهي 1 نيسان في امليزانية حول احلكومة في النقاشات سلسلة تبدأ أ. 
العبرية. السنة رأس عشية

وقبل مسبقًا للمشتركني امليزانية تسلم حول نقاش بكل اخلاصة املواد ب. 
أسبوعني.

يعرضون مختارين تنفيذ ووزراء املالية وزير في احلكومة: األول النقاش ج. 
وعملية اإلنتاج اإلنتاج وسائل ومقدار الرصد بشان حتليًال احلكومة أمام

املاضية. السنة في وزاراتهم في
جلسة النقاش هذا أعقاب في االقتصادية للشؤون تعقد اللجنة الوزارية د. 
اقتراحاتهم حول للحكومة واملستشار االقتصادي املالية وزير فيها يقدم

القريبة. للسنة عناقيد) مستوى على تفصيل (بدرجة االفضليات سلم
التي املالية األهداف بحدود محددًا يكون االفضليات حول سلم النقاش ه. 
األهداف نظام أدناه: ج التفاصيل في الفصل (انظر احلكومة قررتها

إسرائيل). في املالية
سلم بشان املالية وزير اقتراح على احلكومة: التصويت في الثاني النقاش و. 
الصحة، التربية، (مثل عناقيد مستوى على تفصيل بدرجة االفضليات

واألمن). الرفاه
تقييمًا للحكومة االقتصادي املستشار احلكومة: يعرض في الثالث النقاش ز. 
إقامة احلكومة تقرر االقتصادي. النمو بشان وتوقعات ماكرو-اقتصاديًا
(ملزيد مكتب رئيس احلكومة في للحكومة“ االقتصادي املستشار ”شعبة
قسم يقوم  للحكومة). االقتصادي املستشار  ملحق انظر التفاصيل من
هذه حني إقامة الى املذكورة الوظيفة بإشغال إسرائيل بنك في األبحاث

الشعبة.
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اقتراح امليزانية للحكومة املالية وزير يقدم في احلكومة: النقاش الرابع ح. 
وجهة للحكومة االقتصادي املستشار احلكومية ويقدم الوزارات حسب
على احلكومة  النقاش تصوت ختام وفي امليزانية اقتراح بشان نظره

املالية. وزير اقتراح
نهاية شهر يتعدى ال موعٍد في الكنيست طاولة على الدولة ميزانية توضع ط. 

تشرين األول.
حل إلى سيؤدي األول كانون شهر نهاية في الدولة إن عدم إقرار ميزانية ي. 

جديدة. انتخابات اجرء والى فورًا الكنيست

الدولة ميزانية بناء .2
احلكومية الصرف للوزارات سقف الثاني النقاش املالية بعد وزير يحدد أ. 

جديدة.  وحتاليل خلطط اقتراحات منها ويطلب
املالية للسنة االنتقالية األوراق إعداد في الوزارات املالية وزير يشرك  ب. 
التغيرات التي أي امليزانية، في بند لكل االنتقال أوراق القادمة. تلخيص
التشريع، الطبيعية،  الزيادة بسبب املختلفة امليزانية بنود على أدخلت
املتعلقة واالستنتاجات وامللخصات احلكومة، امللزمة، قرارات االتفاقات
الوزارة في اخلاص بامليزانية البند عن املسؤول عليها يوقع – بامليزانية

امليزانيات. عن املسؤول الشأن ونائب ذات
تعرض االنتقال، ملخص أوراق اتفاق بشان الطرفان إلى يتوصل لم إذا ج. 
امليزانيات، عن للوزارة واملسؤول العام املدير قبل من اخلالفات حلسمها
االنتقال أوراق ملخص هو الذي يقرر املالية وزير فان تعذر االتفاق ما وإذا

بامليزانية. اخلاص البند عن املسؤول مع الوزير التشاور بعد وذلك
عنها وزير املسؤول الصرف بنود للحكومة االقتصادي املستشار يعالج د. 
إقامة حني للوزارة. والى العام املدير من بدًال الدخل وذلك وبنود املالية
قسم مدير  األمور هذه يعالج للحكومة االقتصادي املستشار شعبة
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بنك ومدير للوزارة،  العام املدير من  بدًال إسرائيل بنك في األبحاث
امليزانية. في اخلاص عن البند املسؤول عن الوزير بدًال إسرائيل

امليزانية.  بناء اقتراح وظيفته ميزانيات قسم وزارة صرف كل في يقام ه. 
الصرف. وزارة من ميزانية القسم إلقامة هذا املوارد توفر

(زيادات للتعديل اقتراحات الشأن ذات والوزارة املالية وزارة تقدم و. 
خاضعًا لسقف ذلك ويكون الصرف مكاتب من كل واحد في وتنزيالت)

حتديده. مت الصرف الذي
كل على املالية ووزارة الصرف وزارة بني الثنائي للتفاوض جهاز ينظم ز. 
بني اخلالفية  القضايا حول الثنائي التفاوض يتم املوظفني. مستويات

الصرف. املالية ووزير وزير
األقل. على شهرًا املالية ووزارة الصرف وزارات بني تستمر املباحثات ح. 

بالميزانية عدد األنظمة الخاصة في التدريجي التخفيض .3
4 منازل) (من عمل إلى مجاالت منزلتني) (من امليزانية في بند كل يقسم أ. 
ذات والوزارة املالية حتدده وزارة ما ومبوجب الصرف، أهداف حسب

الشأن.
التصنيف 6 منازل) حسب (من تنفيذ خطط إلى عمل مجال كل يقسم ب. 
استثمار نقل، دفعات دعم،  مشتريات، أجور، للصرف: االقتصادي
وزارة حتدده حسبما –وذلك األسعار الرتفاع واحتياطي ,اشتراكات,

الشأن. ذات والوزارة املالية
(من اليوم كأنظمة املعروف املستوى في مفصلة خطة تنفيذ كل تكون ج. 
العمل خطة تكون الشأن فقط. ذات الوزارة حتدده ما حسب 8 منازل)

بالوزارة. موقع االنترنت اخلاص للجمهور عبر واضحة املفصلة
ومن آخر إلى مجال ومن آخر إلى  بند  من  ميزانية نقل يقر أن يجب د. 
احلاالت وفي اليوم، يجري املالية، كما وزارة من قبل مشروع إلى آخر
للكنيست.  التابعة املالية ذلك جلنة أن تقر القانون. يجب يحددها التي
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حالة األسباب في خطيًا تشرح بالتفصيل أن وزارة املالية على ويجب
ومن آخر إلى عمل مجال ومن آخر إلى بند من ميزانية نقل إقرارها عدم
أن بامليزانية اخلاص البند عن املسؤول للوزير آخر. ويجوز إلى مشروع

املسالة. احلكومة حلسم رئيس على اخلالف يعرض
كتابة ويجب الشأن ذات الوزارة آخر إلى نظام من امليزانية بنقل تقوم ه. 
في حملاسب الوزارة األجور. يجوز عن املسؤول للمحاسب تقرير بذلك
يجوز وال املالية. وزير مبصادقة التغيير تنفيذ يشترط حاالت شاذة أن
قبل من كهذه تغييرات مبنع تنفيذ املتعلقة نقل صالحياته املالية لوزير

الوزارة.
موقع في اجلمهور على أنظمة مستوى على املفصلة امليزانية  تعرض و. 
االنترنت موقع  في يعرض كما املختصة بالوزارة اخلاص االنترنت
مستوى على الصرف، بعد امليزانية، تنفيذ املختصة بالوزارة اخلاص

أنظمة.
سنوات، خمس مدار على تدريجي بشكل اخلطط عدد تخفيض يجب ز. 
بدء يوم خمس سنوات من بعد 500 خطة عن اخلطط يزيد عدد ال بحيث

تفعيل خطة اإلصالح.

يجب إلغاء قانون التسويات؟ هل - ب
التي أوقات األزمة االقتصادية قانون التسويات في باستخدام السماح أ. 

القريبة. املالية السنة في للفرد اإلنتاج في متوقع تراجع بأنها تعرف
أوقات األزمة وفي األحوال، في جميع التسويات يشمل قانون أن يجوز ال ب. 

بامليزانية. خاصة لها أهمية مباشرة ليس اقتراحات أيضا،

.(Fiscal rules) إسرائيل في بالميزانية الخاصة المالية نظام األهداف - ج
سنوات مدى (باستثناء الفائدة) على الصرف لزيادة هدف حتديد يكون أ. 
بامليزانية املتعلق العجز لسقف خاضعًا هدف الصرف محددة. ويكون
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زيادة الصرف وفق لهدف املعينة النسبة إقرار %3 إنتاج. ويتم بنسبة
واالجتماعي. االقتصادي احلكومة مفهوم

األهداف وهولندا، الدمنارك مثل االئتالفي، احلكم ذات نظام الدول في ب. 
االتفاق في  عليها منصوص والديون والعجز  باخلزينة اخلاصة املالية
احلكومة. ويحدد تشكيل وقبل بعد االنتخابات عليه يوقع الذي االئتالفي
مدى الفترة على ملشموالت امليزانية املرسومة اخلطوط االئتالفي االتفاق
بداية الدورة منذ ترسم التي الصيغة دراسة احلكومة تقرر االئتالفية.

خاللها. امليزانية مشموالت لتطوير اخلطة

الدولة ميزانية شفافية - د
للحكومة االقتصادي املستشار  شعبة  احلكومة  رئيس مكتب في تقام أ. 
مهامه في املستشار االقتصادي للحكومة. سيساهم قسم من ويترأسها
حول التفاصيل من (ملزيد االقتصادية السياسة إدارة في الشفافية حتسني
االقتصادي التوصيات: املستشار في ح انظر البند وصالحياته مهامه

للحكومة).
احلكومة وتعرضه على املالية وزارة إليه تبادر اقتراح كل أن يكون يجب ب. 

تتوقعه.  الذي امليزانية في التوفير أو مرفقًا بعرض التكلفة
وثائق عرض في اجلديدة واخلطط القائمة اخلطط إجراء التمييز بني يجب ج. 

امليزانية.
اجلداول مجموعة الثالث النقاش جلسة قبل للحكومة املالية وزارة تقدم د. 
التفاصيل وبنفس بنفس الصيغة أسس امليزانية كتاب دائمًا في الواردة
في األعمدة التالي: تشمل التعديل إضافة مع ولكن للكنيست تقدم التي
وامليزانية األصلية السابقة السنة نفذت في التي امليزانية اقتراح اجلداول
الصرف وتقديرات السابقة السنة التغييرات في وميزانية السابقة للسنة

للسنة القادمة.  امليزانية واقتراح اجلارية السنة في
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للحكومة: يجب تقدميها التي اجلداول قائمة يلي وفيما
امليزانية.  لسنة امليزانية اقتراح جدول  •

امليزانية. لسنة توقعات املدخوالت والقروض جدول  •
امليزانية. لسنة التحسينات الضريبية تقديرات جدول  •

امليزانية. لسنة والتجارية الصناعية ميزانية املشاريع جدول  •
تقديرات إلى إضافة امليزانية لسنة ومتويله امليزانية في العجز جدول  •
سبقتها. التي السنة في امليزانية وتنفيذ املاضية امليزانية في السنة تنفيذ
العجز حساب من ميكن بشكل يكون أن يجب اجلدول في التفصيل

نفسه. في اجلدول حسب البنود الظاهرة
لسنة االقتصادي التصنيف  حسب الصافي غير املصروفات  جدول  •
وتنفيذ املاضية في السنة امليزانية تنفيذ تقديرات إلى مضافَا امليزانية

سبقتها. التي السنة في امليزانية
تنفيذ تقديرات إلى  مضافَا امليزانية لسنة والقروض املدخوالت جدول  •

سبقتها. التي السنة في امليزانية وتنفيذ السابقة السنة في امليزانية
تقديرات إلى مضافَا امليزانية لسنة العاملة القياسي للقوى الرقم جدول  •
التي السنة  في امليزانية وتنفيذ السابقة السنة في امليزانية تنفيذ

سبقتها.
لسنة االقتصادي التصنيف  حسب الصافي غير املصروفات  جدول  •
وتنفيذ املاضية في السنة امليزانية تنفيذ تقديرات إلى مضافَا امليزانية

سبقتها. التي السنة في امليزانية
امليزانية الصرف لسنة وزارات حسب الصافي املصروفات غير جدول  •
امليزانية وتنفيذ املاضية السنة في امليزانية تنفيذ تقديرات إلى مضافَا

سبقتها. التي السنة في
مضافَا امليزانية الصرف لسنة وزارات الصافي حسب املصروفات جدول  •
السنة في امليزانية وتنفيذ املاضية السنة في امليزانية تنفيذ إلى تقديرات

سبقتها. التي
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امليزانية تنفيذ تقديرات إلى مضافَا لسنة امليزانية الديون تسديد جدول  •
سبقتها. التي السنة في امليزانية املاضية وتنفيذ السنة في

امليزانية تنفيذ إلى تقديرات مضافَا امليزانية لسنة الفوائد تسديد جدول  •
سبقتها. التي السنة في امليزانية املاضية وتنفيذ السنة في

 
للكنيست املقدمة الزرقاء في الدفاتر اجلداول مع املرفق الشرح يعرض
حتليل يشمل  الشرح  موحدين. وقالب بصيغة احلكومة مكاتب جميع في
مع مقارنة الشأن، الوزارة ذات فعاليات مجاالت في حتققت التي النتائج
ويكرس مكان واسع لوصف السنوات السابقة. في وضعت األهداف التي

اجلديدة. أهداف املصروفات

التلخيصات كل  فصل كل واجلمهور احلكومة على املالية  وزارة  تنشر ه. 
وبني امليزانيات قسم في العاملني بني السنة خالل املقرة واالستنتاجات
املتعلقة املقرة (التلخيصات الوزارات بصدد مصروفات الصرف وزارات

بامليزانية).
الوزارات حسب ينشر التنفيذ بعد احلكومة مليزانية الشهري الصرف و. 

اليوم). عليه هو متعارف العناقيد كما حسب (وليس احلكومية

سنوات؟ لعدة ميزانية إلى االنتقال هل يجب - ه
سنوات. لعدة ميزانية إلى لالنتقال ال أ. 

احلالية. صيغتها في سنوات لعدة إلغاء امليزانية ب. 
الرئيسية املتغيرات حول وحذر) (واقعي تكهنني إعداد ذلك من بدال ج. 
يعدها التكهنات هذه سنوات. خمس ميتد أفق في املتعلقة باخلزينة املالية

الدولة. ميزانية مع للحكومة وتقدم للحكومة االقتصادي املستشار
وهولندا، مثل الدامنارك ائتالفي، حكم نظام فيها يوجد التي الدول في د. 
العجز بالصرف، واخلاصة باخلزينة املتعلقة  املالية األهداف ذكرت
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وقبل فورا االنتخابات  بعد وقع الذي  االئتالفي  االتفاق  في والديون
ملشموالت املرسومة اخلطوط االئتالفي االتفاق ويحدد احلكومة. تشكيل
في ترسم التي الصيغة دراسة ويقترح االئتالفية. الفترة لكل امليزانية

امليزانية خاللها. مشموالت لتطوير الدورة اخلطة بداية
سنة بحيث من سنة إلى امليزانية فائض بنقل الصلة ذات القواعد حتسني ه. 

أسس امليزانية. قانون في اجلديدة القواعد هذه ترسخ
امليزانية. أسس في قانون امللزم تعريف الفائض حتديد و.

إلى وزارات امليزانية فائض نقل موعد امليزانية أسس قانون في يحدد ز.
الصرف.

احتياطي ليست التي الصرف وزارات بنود في االحتياطي بنود إلغاء ح.
للغالء وارتفاع األسعار. احتياطي أو عام

تراكمي؟ أساس على ميزانية الدولة إلى تسجيل االنتقال هل يجب - و
تراكمي. أساس على حساباتي تسجيل إلى االنتقال عدم

النتائج؟ حسب ميزانية إلى االنتقال يجب هل - ز
بالميزانية الخاصة األنظمة عدد .1

متت الذي املقياس وفق بامليزانية اخلاصة األنظمة عدد احلكومة تقليص تقرر
.3 البند امليزانية) عملية وضع القوى في (موازين أ الفصل في صياغته

النتائج حسب ميزانية .2
النتائج. ميزانية حسب لالنتقال إلى ال أ.

إسرائيل. في امليزانية وضع النتائج في عملية حسب اإلدارة زيادة وزن ب.
(وزارة املبادر يلزم قائمة  خطة إللغاء أو خلطة جديدة مبادرة كل  في
تقدم جيدًا مشروحة سياسية مذكرة املالية) بإعداد وزارة أو الصرف
تنوي كيف  اخلطة؟  هدف هو ما التالية: الثالثة األسئلة على إجابات
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املطلوبة في امليزانية التكلفة هي ما اخلطة؟ أهداف حتقيق وزارة الصرف
لذلك؟

جناعتها لدراسة سنوات عدة كل مرة احلالية للخطط تقييم إجراء ج.
التقييمات. هذه بإجراء االقتصادي البحث معهد ويقوم وضرورتها.

على للحصول االقتصادي للبحث معهد إلى التوجه احلكومة تستطيع د.
االقتصادي-االجتماعي. املجال في اخلطط لهذه تقييم

للحكومة االقتصادي المستشار - ح
مجال االستشارة التي تعمل في احلكومة رئيس مكتب في شعبة تقام أ.
االقتصادي يلي املستشار (فيما االقتصادي البحث وفي التخطيط في

للحكومة).
مكانة له وتكون  للحكومة االقتصادي املستشار الشعبة هذه يترأس ب.

دستورية مثل محافظ بنك إسرائيل.
للحكومة: االقتصادي املستشار مهام ج.

مستوى على الدولة ميزانية في االفضليات سلم  اقتراح إعداد  .1
االجتماعي واألمن). الرفاه الصحة, والتعليم, التربية (مثل العناقيد
الوزارية اللجنة في املالية وزارة اقتراح مع االقتراح هذا بحث ويتم
في الثاني النقاش يسبق  الذي النقاش  في االقتصادية  للشؤون

احلكومة.
الدولة. امللزم لتخطيط ميزانية املاكرو-اقتصادي التكهن إعداد .2

في لوزارة املالية االقتصادية السياسة اقتراح حول نظر وجهة إعداد .3
وجهة توزع البنيوية. والتغييرات الضرائب فرض امليزانية، مجاالت

للجمهور. ويتم نشرها املالية اقتراح مع الوزراء على هذه النظر
املتعلقة اجلديدة للفعاليات االقتراحات كل وفائدة تكلفة تقدير .4
حسب أو اختياره (حسب املركزية البنيوية والتغييرات بامليزانية

التحتية. البنية في احلكومة) واالستثمارات طلب
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والكنيست. للحكومة تقدم التي الوطنية“ ”امليزانية كراسة كتابة .5
بامليزانية. اخلاصة الفعاليات تسجيل قواعد حتديد .6

مجاالت نشاطه. في االقتصادي البحث .7

املستشار بدور إسرائيل بالقيام بنك يستمر محافظ أن احلكومة تقرر
االقتصادي املستشار  شعبة  إقامة  حني إلى وذلك للحكومة االقتصادي
األبحاث قسم إسرائيل. لبنك  احلالي القانون في محدد هو كما  للحكومة
التكهنات املاكرو- إعداد عن مؤقت بشكل إسرائيل يكونه مسؤوال بنك في

تخطيط امليزانية. في تستخدم اقتصادية التي

للحكومة: االقتصادي املستشار نشاط مجاالت د.
الضرائب. وفرض امليزانية .1

والصحة. العامة مثل التربية اخلدمات .2
االجتماعي. والرفاه العمل .3

وجودة البيئة. البنية التحتية .4
والتكنولوجيا. البشرية الثروة االقتصادي، النمو .5

والضبط. األسواق مبنى  .6

للحكومة: االقتصادي تعيني املستشار ه.
على وبناء احلكومة قبل من للحكومة االقتصادي املستشار تعيني يتم .1

خمس سنوات. ملدة احلكومة، رئيس توصية
رفيع اقتصاد خبير للحكومة االقتصادي املستشار يكون يجب أن .2

مهنيا. املستوى
من للحكومة االقتصادي إقالة املستشار على قادرة احلكومة تكون .3
محافظ إقالة بشان القانون حددها التي املعايير حسب منصبه وذلك

منصبه. من إسرائيل بنك
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استقالليته للحكومة، االقتصادي املستشار مكانة القانون يحدد .4
ووظائفه.

وامليزانية: املستخدمون و.
للحكومة االقتصادي املستشار شعبة 15 اقتصادي في تشغيل يتم .1

إداري. طاقم وأفراد باحثني ومساعدي
نشاطها وميول احلكومة رئيس مكتب من قسما املستشار تكون شعبة .2

املكتب. ميزانية من




