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 به نام خدا

« خیریه بانک» یا 1«بانکچاریتی » 

 بریتانیا  در عمومی نهادهای بانکداری موفق تجربه

توان یک نهاد عمومی تاسیس شد را می 4791که در سال  CAF 2 بنیاد کمک به موسسات خیریه بریتانیا یا

های غیردولتی به حساب آورد که برای کمک به تحقق اهداف خود، بانک تاسیس کرده است. این بنیاد به خیریه

پرورانند، کند آنچه را که به عنوان هدف در سر میها نیز کمک میالمللی و همچنین حامیان این خیریهبریتانیا و بین

 .ه حقیقت نزدیک کنندب

ای کرد که از این طریق بتواند اهدای شورای ملی خدمات اجتماعی اقدام به تاسیس موسسه خیریه 4791در سال 

های مالی به بنیادهای خیریه را از عدم کارایی خارج کند و به این اقدامات حامی نیازمندان، کارایی بخشد. کمک

خیریه نام گرفت و این در حالی بود که شورای ملی خدمات اجتماعی،  هایاین موسسه خیریه بعدها صندوق کمک

 .تبدیل شده بود NCVO 3 یا« های داوطلبانهشورای ملی سازمان»به 

تغییر نام یافت و به یک سازمان مستقل و خودگردان « بنیاد کمک به موسسات خیریه»به  NCVO، 4791در سال 

 .بدل شد

آمیز و همچنین گذاری پرریسک و مخاطرههای سرمایهه بریتانیا شامل پروژههای خیریهای بنیاد کمکفعالیت

 .استقالل یافت 9009بود که البته این بانک در سال « بانک خیریه»تاسیس 

  بانکماموریت چاریتی

دایت ههای این بانک را بانک، همواره هدف متفاوت بودن را در سر داشته است. آنچه فعالیتبانک خیریه یا چاریتی

کند و محور اقدامات آن قرار دارد، سود نیست بلکه هسته اصلی اقدامات این بانک، بر پایه بهتر ساختن جهانی می

های کوچکی تاسیس شده است که کنیم. بانک خیریه برای حمایت از خیریهاست که همگان در آن زندگی می

بانک، بانک موسسات خیریه . به عبارت دیگر چاریتیها را ندارندتوانایی اخذ وام از دیگر موسسات مالی و بانک

توانند به صورت اخالقی است. همچنین این بانک با این هدف تاسیس شد که به مردم نشان دهد چگونه می

 .شان شودگذاری کنند که باعث شادکامیگذاری کنند یعنی به صورتی سرمایهسرمایه

ها که به آنها نیازمندیم، بیش ها مشهود است. اما این خیریهخیریه امروزه بیش از هر زمان دیگری، احساس نیاز به

ان ها آنچناز هر زمان دیگری نیز با مشکل مواجه هستند که بخش عظیمی از این مشکالت، مالی است زیرا خیریه
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کمک  یشانروهای پیشتواند به مقابله آنها با چالششوند و وجود بانکی همچون بانک خیریه، میتامین مالی نمی

 هاییابد؛ بانکی که تعهد کرده از فعالیتبانک اهمیت میکند. در واقع به همین خاطر است که وجود چاریتی

 .انداز کننددرستی و برای انجام کارهای خوب پسخیریه حمایت و به مردم کمک کند به

و پول مردم را در جایی قرار  کنددهد، بررسی میبانک خیریه، به دقت مسائل موسساتی را که به آنها وام می

هایشان در آنجا قرار دارد. هدف غایی بانک خیریه این است که تغییرات اجتماعی دیرپا در جامعه دهد که ارزشمی

است که  1«بانک اخالقی»انگلستان و حتی سراسر جهان را فراهم آورد. به گفته خودشان، بانک خیریه یک 

نند بهتر از آنچه امروز به آن مشغول هستند، عمل کنند. مسووالن بانک خیریه، تواها میخواهد نشان دهد بانکمی

 .ها گام بردارندها همواره باید برای تحقق خوبیکنند؛ مردمی که اعتقاد دارند بانکآن را بانک مردم تلقی می

 بانکدالیل موفقیت چاریتی

می بیشتر از شش میلیون پوند بود. از آن زمان تاکنون زمانی که بانک خیریه شروع به کار کرد، دارایی آن تقریباً ک

های اجتماعی، وام داده است. ها و شرکتتر و بنگاهمیلیون پوند به موسسات خیریه کوچک 910این بانک بیشتر از 

ید مبانک خیریه از این طریق توانسته است زندگی بیش از یک میلیون نفر از مردم بریتانیا را تغییر دهد و به آنها ا

دهد دلیل، نشان می 41بانک سر بزنید، در بخشی از آن مطلبی نوشته شده است که با بخشد. اگر به سایت چاریتی

دهنده یکی از ویژگی بانک خیریه، نشان 41توان بانکی برای خوبی به شمار آورد. در واقع این چرا این بانک را می

واهیم ها خانگلستان است. در ادامه به شرح این دالیل یا ویژگیموارد بانکداری موفق نهادهای عمومی غیردولتی در 

 :پرداخت

های خیریه استقالل از بنیاد کمک 9009بانک خیریه، بانکی است با اهداف اجتماعی. این بانک که در سال  -1

 .های اجتماعی قرار دادتر و بنگاهیافت، هدف اصلی خود را قرض دادن پول به موسسات خیریه کوچک

نداز اعنوان یک بانک پسدهد که اهداف آنها در آنجاست. بهگذاران را در جایی قرار میبانک خیریه، پول سپرده -2

دهد که اهداف خیر و اجتماعی گذاران خود را فقط به موسساتی وام میدهی اخالقی، بانک خیریه، پول سپردهو وام

 .پرورانندرا در سر می

های اجتماعی قرض تر و بنگاههای کوچکمیلیون پوند به خیریه 910که بیش از این بانک توافق کرده است  -3

 .آیند، از سراسر بریتانیای کبیر هستنددهد. موسساتی که برای قرض گرفتن به سراغ بانک خیریه می

. دهندگیرندگان پول از بانک خیریه، این بانک را به دیگر موسسات مشابه پیشنهاد میصددرصد قرض -4

 .کندانجام شد، این گفته را تایید می 9041گیرندگان این بانک در سال هایی که از قرضسیبرر



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
3 

 

بانک، در اساسنامه خود، به اقدامات و عملکرد بانک خیریه، به اساسنامه این بانک گره خورده است. چاریتی -5

د. همچنین این اهداف تا زمانی شواهدافی پرداخته که شامل وام دادن به موسسات خیریه برای اهداف خیرانه می

های خیریه بریتانیا رای به تغییر آن ندهند، استوار سر جای خود نفعان بنیاد کمکدرصد از ذی 70که حداقل 

 .باقی خواهد ماند

های دارای اهداف اجتماعی است. این بانک از مالکیت بانک خیریه تماماً متعلق به بنیادهای خیریه و سازمان -6

شود و هر کدام از سهامداران آن، یا یک موسسه خیریه یا یک سازمان اجتماعی های خیریه مدیریت میسوی بنیاد

 .هستند

 اندازشده در این بانک، برایبانک خیریه، تنها بانکی است که دارای نشان بنگاه اجتماعی است زیرا وجوه پس -7

آید، مستقیماً برای حمایت هره این بانک پدید میهای بشود و سودی که از نرخگذاری میاهداف خود بانک سرمایه

 .شوداز بخش اجتماعی استفاده می

شود که از قدرت است. این گواهینامه به موسساتی داده می 5«بی کورپ»بانک خیریه دارای گواهینامه  -8

جامعه و کنند یعنی شرکتی که منافع کارمندان آن، وکار خود برای حل معضالت اجتماعی استفاده میکسب

رود. بانک خیریه، ششمین گیرد و همگام با هم پیش میزیست، در کنار منافع سهامداران آن قرار میمحیط

وکاری بود که در بریتانیا توانست این گواهینامه را دریافت کند. همچنین اولین بانک کل اروپا بود که این کسب

 .نیا وجود دارددر بریتا« کورپبی» 19گواهینامه را اخذ کرد. امروزه 

گذارند، حیاتی است. آنها تاثیرات گیری و سنجش تاثیراتی که میدانند که اندازهمسووالن بانک خیریه می -9

کنند. گیری میهایی که به دنبال قرض گرفتن از آنها هستند، اندازهاجتماعی خود را برای شناسایی سازمان

ی که دهند. برآورد تاثیراتاند، انجام میه حد بانکی برای خوبی بودههمچنین این کار را به منظور تعیین اینکه تا چ

ه توانند بای وام دهند، چگونه میکند که بفهمند به چه موسسهگذارد، به مسووالنش کمک میبانک خیریه می

کنند.  لگیرندگان خود را بالفعهای بالقوه قرضتوانند تواناییرشد موسسات خیریه کمک کنند، به چه طریقی می

 .شودشان صرف انجام چه کاری میگذاران خود نشان دهند پولتوانند به سپردههمچنین از این طریق آنها می

های خود را تضمین کنند. بنابراین قبل و کند که وامهای بخش اجتماعی کمک میبانک خیریه به سازمان -11

های آنها حمایت و آنها را به طریقی تامین ، از برنامههای اجتماعی وام دهدبعد از اینکه بانک خیریه به سازمان

نامه بانک از برکند که توانایی بازگرداندن آن را داشته باشند. یک مثال از این رویکرد، حمایت چاریتیمالی می

که دهد های اجتماعی قرار میاست. این برنامه، فرصتی را در اختیار بنیادهای خیریه و سازمان 1«پتانسیل بزرگ»

 .به وجوه مالی عظیم قابل پرداخت، دسترسی داشته باشند
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دهد به این صورت بانک، زمانی را برای انجام کارهای داوطلبانه از طرف کارکنان خود اختصاص میچاریتی -11

ساعت از مدت قرارداد خود را با دریافت حقوق از بانک، به کمک به  50توانند که تمام کارکنان بانک خیریه می

بنیاد خیریه یا گروه اجتماعی اختصاص دهند. بنابراین کارکنان این بانک با مسائل و مشکالتی که بنیادهای  یک

 .کنندشوند، آشنایی پیدا میگیرندگان در یک روز عادی با آن مواجه میخیریه و قرض

 طح استاندارد زندگی،کند که بتوانند با آن، در یک ساین بانک، دستمزدی را به کارکنان خود پرداخت می -12

های زندگی استاندارد در بریتانیا، امرار معاش کنند. این دستمزد، نرخ ساعتی کار است که در مقایسه با هزینه

 .شودبرآورد می

ای دهی حاکم نیست. بانکداران آن، که خودشان آنها را مدیران منطقهبانک، فرهنگ پاداشدر چاریتی -13

کنند. در کالن را در سر ندارند و هیچ پاداشی را برای انجام این کار دریافت نمی نامند، هدف کسب سودهایمی

. کننددهند که در ازای آن دستمزد دریافت میسراسر بانک، کارکنان وقت و مهارت خود را به کاری اختصاص می

نان خود را به دهی که در بانک خیریه وجود ندارد، مسووالن بانک سعی دارند کارکدر ازای فرهنگ پاداش

های کنند، نزدیک سازند یعنی تالشی که برای حمایت از موسسات خیریه و بنگاههایی که برای آن تالش میارزش

وند که با شگیرد. کارکنان بانک خیریه با این ذهنیت سر کار خود حاضر میاجتماعی در سراسر بریتانیا صورت می

 .کنندخوبی، به ساخت جهانی پایدارتر و بهتر کمک میکار کردن برای این بانک، یعنی بانکی برای 

شود. مدیران غیراجرایی این بانک، نقشی اساسی بانک، دستمزدی پرداخت نمیبه مدیران غیراجرایی چاریتی -14

اش کنند. آنها دوستان مهم بانک خیریه هستند و به این بانک برای مدیریت رشد و توسعهدر فرهنگ آن ایفا می

های مالی و خدمات نند زیرا آنها به اهداف بانک خیریه عقیده دارند و زمان و تخصص خود در حوزهککمک می

 .دهنداجتماعی را به طور رایگان در اختیار این اهداف قرار می

شود. برخالف اغلب گذاری میشان در چه جایی سرمایهدهد که پولگذاران نشان میبانک به سپردهچاریتی  -15

دهد. این بانک، گذاران قرار میگذاری و سبد سهام خود را در اختیار سپردهبانک خیریه اطالعات سرمایه ها،بانک

گیرند، گذاران مورد حمایت قرار میهای اجتماعی را که از سوی پول سپردههای موسسات خیریه و بنگاهداستان

 .کنددر سایت خود منتشر می

گذاران، سهامداران و کارکنان گیرندگان، سپردهداند. قرضگذاران را در کار خود شریک میبانک خیریه، سپرده -16

این بانک، همگی بخشی از مجموعه بانک خیریه هستند و هدف یکسانی را در ذهن دارند یعنی استفاده از پول به 

گذاران را به همایش ساالنه خود دعوت پردهبانک تمام سقدرت برای گسترش خوبی. چاریتیعنوان ابزاری پر
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های آنان قرار ای که مورد حمایت سپردهالعادههای خارقکند. هدف این بانک این است که مردم را با سازمانمی

 .دارند و همچنین مدیران و کارکنان این بانک، ارتباط دهد

گونه عاً ایندانند، واقر خودشان را یک بانک اخالقی میبه این دالیل مسووالن بانک خیریه بریتانیا اعتقاد دارند که اگ

  .است

 نتایج کمی

، نتایج اقدامات خود را به (impacts) و در بخش تاثیرات (charitybank.org) بانک در سایت خودچاریتی

 .پردازیمصورت کمی منتشر کرده است که در ادامه به این آمار و ارقام می

بانک دریافت هایی که از چاریتیاند وامگیرندگان اذعان داشتهدرصد از قرض 79منطبق بر گزارش این سایت، 

صورت گرفت،  9041هایی که در سال اند، منجر به موفقیت برنامه آنها شده است. همچنین منطبق بر بررسیکرده

بانک ی چاریتیهااند که وامکنند، اظهار کردهدرصد از موسساتی که در بخش خدمات اجتماعی فعالیت می 91

گیرندگان اذعان درصد از قرض 15دهند، افزایش یابد. همچنین باعث شده کیفیت خدماتی که آنها به مردم می

 .های بانک خیریه، باعث شده بخش مدیریت تامین مالی آنها بهبود یابداند که وامداشته

دهد که همگی از به موسساتی وام میگذاران خود را بانک، وجوه سپردههمچنین الزم به ذکر است که چاریتی

شان تامین ای که هدفها و موسسات خیریهدهی به سازمانشوند. قرضدوستانه هدایت میسوی اهداف مردم

های فقره وام، در صدر فهرست وام 450میلیون پوند و به تعداد  55مسکن برای نیازمندان است، به مبلغ 

  .بانک قرار داردچاریتی
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