صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

موسسات آموزش عالی
علی رحمانی

استاد دانشگاه الزهرا(س)
آذر ماه 1396

سرمایه گذاری اجتماعی
سرمایه گذاری اجتماعی هرگونه فعالیت مرتبط با سرمایه گذاری است که از آن ،هم انتظار
نتایج اجتماعی می رود و هم بازده مالی :بازدهی که معموالً از نرخ بازار پایین تر است.
اصطالح سرمایه گذاری اجتماعی در سال  ۲۰۰۷از طریق اقدامی که از سوی بنیاد راکفلر آمریکا

در امور اجتماعی صورت گرفت باب شد و کاربردپذیری آن ،از آن زمان به بعد فراگیر شد.
براساس تعریف شبکه ی جهانی سرمایه گذاری اجتماعی ) )GINNسرمایه گذاری اجتماعی
عبارت است از سرمایه گذاری در شرکت ها ،نهادها و صندوق ها به قصد ایجاد اثری اجتماعی -
محیط زیستی همراستا با قصد کسب بازده مالی .بازده این سرمایه گذاری معموالً (بسته به
شرایط) از بازده پایین تر از بازار تا بازده بازار متغیر است.

سرمایه گذاری اجتماعی
لذا نهاد سرمایه گذاری اجتماعی با چهار ویژگی زیر شناسایی می شود:
 -۱قصد :قصد سرمایه گذاری جهت ایجاد اثری اجتماعی (و یا محیط زیستی) از
طریق سرمایه گذاری ،مؤلفه ی اصلی سرمایه گذاری اجتماعی محسوب می شود،
 -۲سرمایه گذاری با انتظار یا پیش بینی بازده :از سرمایه گذاری اجتماعی انتظار

بازده مالی روی سرمایه ،و حداقل بازده سرمایه می رود،
 -۳گستره ای از پیش بینی بازده و رده های مختلف دارایی سرمایه گذاری
اجتماعی بازده ای ایجاد می کند که در گستره ای از بازده پایین تر از بازار تا نرخ
بازده تعدیل شده با ریسک ،قرار دارد،
 -۴اندازه گیری اثر :ویژگی اصلی سرمایه گذاری اجتماعی آن است که سرمایه
گذار قادر است اثر و عملکرد اجتماعی سرمایه ی خود را اندازه گیری کند.

چارچوب مفهومی سرمایه گذاری اجتماعی
در موسسات آموزش عالی
نیازهای آموزشی،
امور پژوهشی ،کرسی استادی ،دانشجویان ممتاز ،جوایز علمی و پژوهشی

•
•
•
•

طرف عرضه:
دولت
موسسات خیریه
سرمایه گذاران
موقوفات

•
•
•

نهادهای واسط :

بانک ها
موسسات خیریه

صندوق های سرمایه گذاری

ضروریات تحقق:
• نظام های اجتماعی
• قوانین مالیاتی
• فضای مقرراتی
• توسعه باازارهای مالی

•
•
•

طرف تقاضا:
موسسات آموزش عالی
اعضای هیات علمی
دانشجویان ممتاز

شاخص جهانی بخشش یا اعطا

صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در ایران
نوع صندوق

مدیر اجرا

عمر صندوق (روز )

خالص ارزش دارایی
(میلیون ریال)

صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

با درآمد ثابت

صندوق اعتباری هنر

863

20,292

مشترک نیکوکاری حافظ

با درآمد ثابت

نجمن آلزایمر ایران (خیری امام علی (ع))..

1347

5,292

نیکوکاری پرسپولیس

با درآمد ثابت

شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس)

1417

5,840

نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص)

با درآمد ثابت

انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

737

106,736

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

با درآمد ثابت

دانشگاه الزهرا

1176

5,183

نیکوکاری دانشگاه تهران

با درآمد ثابت

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی
خاص)

1303

7,725

نیکوکاری لوتوس رویان

با درآمد ثابت

پژوهشگاه رویان

281

382,797

مشترک نیکوکاری رفاه کودک

در سهام

موسسه خیریه رفاه کودک

1370

1,776

نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

در سهام

موسسه آموزش عالی خاتم

726

267,515

نیکوکاری ندای امید

در سهام

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان
آذربایجان غربی

1001

5,139

نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

در سهام

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

589

98,559

نیکوکاری ایتام برکت

مختلط

موسسه بنیاد برکت

1057

74,348

نیکوکاری بانک گردشگری

مختلط

سازمان بهزیستی

2165

7,730

یکم نیکوکاری آگاه

مختلط

سازمان بهزیستی کشور

2222

17,501

نام صندوق های سرمایه گذاری

از سال  ۱۳9۱تا کنون  ۱۴صندوق نیکوکاری در ایران تاسیس شده است که در انواع در سهام ،با درآمد ثابت و
مختلط می باشد .کل منابع جمع آوری شده توسط این صندوق ها ۱،۰۰6،۴۳۳ ،میلیون ریال در حال حاضر می باشد.
منبع :سایت فیپیران1396/09/20 ،

موانع و محدودیت های توسعه صندوق های نیکوکاری

 .1وضع عمومی اقتصاد و توسعه ی بازار سرمایه
 .2عدم توان جذب برخی منابع خیریه به علت اعتماد باالتر مردم به
نهادهای خیریه ی دولتی و حکومتی
 .3عدم فرهنگ سازی در خصوص انجام کارهای خیر از طریق

سرمایه گذاری
 .4مشکل شفافیت اطالعاتی مدیر اجرا
 .5قلمرو محدود اهداف و عدم جذابیت اهداف صندوق های نیکوکاری
 .6هزینه های صندوق نیکوکاری و سیاست گذاری توسعه ی آن

صندوق چند صندوقی -ابداعی در نیکی گستر
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

مدیر صندوق
شرکت مشاوره سرمایهگذاری نیکی گستر(سهامی خاص)

تاریخ تاسیس 4:مرداد ماه 94
مهمترین مزیت صندوق چند صندوقی
 .1امکان تعریف حساب مستقل برای هر امر تعبیه شده
 .2امکان محاسبه ی چند NAV
 .3مصرف منابع جداگانه ی جمع آوری شده ی هر زیرصندوق در امور
مربوط به خود

صندوق چند صندوقی
نیکوکاری موسسات آموزش عالی

امور نیکوکارانه ی قابل تعریف در هر یک از زیر صندوق ها
 .1امور پژوهشی
 .2کرسی استادی
 .3دانشجویان ممتاز
 .4جوایز آموزشی و پژوهشی
 .5دانشجویان نیازمند
 .6امکان تعریف زیر صندوق برای هر یک از دانشگاه های متقاضی

روشهای مشارکت در صندوق نیکوکاری
الف) هبه ی کامل اصل و سود :اختصاص اصل و کلیهی منافع حاصل از
سرمایهگذاری به امور نیکوکارانهی صندوق ،در این صورت گواهی سرمایهگذاری به
نام مدیر اجرا صادر شده و لوح تقدیری به شخص نیکوکار اعطا میشود.
ب)هبه ی کامل سود :اختصاص کلیهی منافع حاصل از سرمایهگذاری به امور
نیکوکارانه ،که در این صورت گواهی سرمایهگذاری به نام شخص نیکوکار صادر شده
ولی منافع سرمایهگذاری به مدیر اجرا تخصیص مییابد.
ج) هبه ی بخشی از سود :اختصاص بخشی از منافع به امور نیکوکارانه که در
این صورت نیز گواهی سرمایهگذاری به نام شخص نیکوکار صادر میشود و سرمایه-
گذار بازدهی ساالنه ی معینی در سال قابل پرداخت در فواصل زمانی مشخص
خواهد داشت و بقیه بازدهی به صندوق تخصیص مییابد.

با تشکر از حسن توجه شما

Our prime purpose in
life is to help others.

