
 

 

   

 

 
 

סיכוני : האקטואריה הפיננסיתיסודות 
מאמר מס' /  מידע וניהול איכות הנתונים

 בסדרה 8
 

 מאת: רועי פולניצר
 

הסיכונים הקשורים לסוגיות בחינה איכותית של סוגיות איכות הנתונים. על אירגונים להבין את ב עוסקמאמר זה 

 הנתונים שלהם.הלא הם הנתונים ולהיות מסוגלים לזהות דרכים להגן על אחד מהמשאבים היותר יקרים שלהם, 

 

: מבחינה פיננסית, מבחינת מהבחינות הבאותעסקים עשויים להיות מושפעים שלילית מאיכות נתונים ירודה 

 , מבחינת הסיכונים ומבחינת הציות.הפרודוקטיביותהביטחון/האמון, מבחינת הסיפוק, מבחינת 

 

שגיאות נתונים )קרי, נתונים שגויים, נתונים לא עקביים, פורמטים לא סטנדרטים( בין אם הן מקריות ובין אם לאו, 

 עשויות להוביל לדיווח לא עקבי, לחילופין לתמחור מוצרים לא עקבי או לחילופין חילופין לטעויות בהתחשבנויות המסחר.

 

 פיינים נתונים ראויים כוללים: דיוק, שלמות, עקביות, סבירות וייחודיות.אקריים המהמימדים העי

 

ממשל נתונים תפעולי מתייחס לסט קולקטיבי של כללים ותהליכים הקשורים לנתונים המקנים לאירגון ביטחון מספיק 

 באיכות הנתונים שלו.

 

מבט על סוגיות איכות הנתונים, מבט על התהליך כוללות:  (Score cards) דכרטיסי ניקושלוש נקודות מבט שונות על 

 העסקי ומבט על ההשפעה העסקית.

 

כרטיסי ניקוד לאיכות הנתונים משמשים כטכניקת ניהול חזקה, במידה והם אכן מסוגלים לסכם מידע אירגוני חשוב כמו 

 גם לספק סימני אזהרה להנהלה כאשר נדרשות פעולות מתקנות.
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

תיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 
 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"של  םבעלי

 חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל.אשר בוצעו עבור משרדי רואי ואקטואריה פיננסית שווי 

והן בתחום  הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיהן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין

י והאקטואריה הפיננסית והוא משמש מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( בתחומי הערכות השוו של

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )
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והוא עמד רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים 

כמו גם בראש פורום הפרקטיקנים  IAVFAכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהרועי משמש גם כיו"ר . IAVFAגילויי הדעת של שקובע את 

(. וועדת פולניצר) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל

ימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית אשקלון בעברו ש

 ובמוסדות אקדמיים שונים.

בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( הינו אקטואר רועי 

בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת -מאוניברסיטת בן

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORA(, כאקטואר סיכונים תפעוליים )CRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM) כמומחה לניהול סיכונים(, IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )RMF( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה  בנוסף, רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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