يو�ضح هذا الكتيب املبادرات البيئية التي قدمها بنك الدوحة لتعزيز
التوجهات نحو العي�ش يف بيئة نظيفة و�صحية.
ويهدف الكتيب �إىل �أن يكون مر�شداً وغنياً باملعاين التي ت�شجع على تبني
�أ�سلوب حياة خ�ضراء �سواء يف بيوتنا �أو مكاتبنا.
ان�ضم �إلينا وكن جزء ًا من حملة احلياة اخل�ضراء مع بنك الدوحة

تبنى احلياة اخل�ضراء
املنتجات واخلدمات

''خفف اال�ستخدام و�أعد اال�ستعمال
وا�ستخدم �إعادة التدوير''
الر�سالة التي يقدمها بنك الدوحة لعمالئه وموظفيه
حول التعامل الأمثل مع البيئة اخل�ضراء
كن معنا يف م�سريتنا نحو تعزيـز حمايــة البيئـ ـ ــة لنقوم بخطوات �صغي ــرة حتدث
فرق ًا كبي ـ ــر ًا.
كن �شريكنا يف تبني طرح منتجات وخدمات م�صرفية �صديقة للبيئة من خالل
تقدمي منتجات خ�ضراء ،وبطاقات ائتمانية بيئية ،وموقع الكرتوين ي�شجع على
حماية البيئة ،وحمالت توعوية تهدف لتعزيز االهتمام ب�صحة بيئتنا كم�سابقات
اللغز الأخ�ضر وال�سباق الأخ�ضر.
يعترب بنك الدوحة �أول بنك يف ال�شرق الأو�سط ين�شر ثقافة (احلياة اخل�ضراء) �أو

حماية البيئة ،الأمر الذي قاد البنك ليحقق لقب �أف�ضل بنك �أخ�ضر للعام 2008

واملقدمة من بانكر ميدل �إي�ست.

تبنى احلياة اخل�ضراء مع بنك الدوحة
بب�ساطة� ،إنه ال�صواب الذي يجب عمله
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احل�سابات اخل�ضراء
التزامنا باحل�سابات اخل�ضراء يعترب �أداة م�صرفية فعالة خلدمات البنك
االلكرتونية عرب االنرتنت لأنها توفر يف امل�صاريف الت�شغيلية وحت�سن الأداء ،وهي
بالدرجة الأوىل �صديقة للبيئة.
• فـي متناول يديك على مدار ال�ساعة
• جمانية وتوفر الطاقة
• خدمات م�صرفية توفر فـي ا�ستهالك الورق
ونقوم بهذا العمل على النحو التايل:

التقليل من ا�ستخدام الورق

"• ك�شوفات احل�سوبات �سيتم �إر�سالها الكرتونياً �إىل الربيد االلكرتوين للعميل
• �سيتم اال�ستغناء عن ك�شوفات احل�سابات الورقية واملطبوعة

تقليل �إطالق الكربون وتخفيف االزدحام

"• ميكن للعمالء �إجراء معامالتهم امل�صرفية عن طريق االنرتنت
• يقلل العمالء من زياراتهم ال�شخ�صية �إىل فروع البنك
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تبنى احلياة اخل�ضراء
البطاقات االئتمانية

!

البطاقات االئتمانية من بنك الدوحة تتبنى احلياة اخل�ضراء �أي�ض ًا وتن�ضم �إىل �سل�سلة
مبادراتنا البيئية .وهذه املبادرة لي�س من �ش�أنها فقط تقلي�ص اال�ستهالك و�إعادة اال�ستخدام
والتدوير ،بل هي �أي�ض ًا م�صدر لزيادة العوائد للم�شاريع البيئية.
توفر لك بطاقاتنا االئتمانية اخل�ضراء اختيار ًا �صديق ًا للبيئة وذلك بعدة طرق منها:
• تتم �صناعة البطاقات االئتمانية من مواد �صديقة للبيئة قابلة لالنحالل وذلك دون
ا�ستخدام مادة PVC
• ك�شوف احل�سابات للبطاقات االئتمانية تقلل من ا�ستخدام الورق املطبوع وامل�ستهلك
• املواد امل�ستخدمة يف املرا�سالت الداخلية والتوا�صل بني �أق�سام وموظفي البنك تتم عرب
ا�ستخدام مواد معاد تدويرها
• ت�ساهم البطاقات يف �إجناز عمليات ال�شراء عرب االنرتنت من مواقع حممية و�آمنة ،الأمر
الذي يوفر يف عملية االنتقال وا�ستخدام املوا�صالت للقيام بجوالت الت�سوق
• �سيتم منح العمالء  %1ب�شكل نقاط خ�ضراء يف كل مرة يقومون فيها با�ستخدام
بطاقاتهم االئتمانية لل�شراء عرب االنرتنت .و�سيتم التربع بقيمة هذه النقاط اخل�ضراء
�إىل هيئة بيئية معتمدة تدعم وتتبنى املبادرات البيئة الفعالة.
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بنك الدوحة الأخ�ضر
املوقع االلكرتوين

ي�سعى بنك الدوحة �إىل االلتزام بالر�ؤية اخل�ضراء لتعزيز حماية البيئة من خالل زيادة التوعية
االجتماعية بهذا ال�ش�أن .وميكن االطالع على �سيا�ستنا حول م�س�ؤوليتنا البيئية يف بنك الدوحة على
!
موقعنا االلكرتوين .ويقدم املوقع معلومات تف�صيلية وغنية حول الأن�شطة واملبادرات اخل�ضراء
التي مت �إجنازها ،وعلى املنتجات واخلدمات اخل�ضراء التي مت ابتكارها وطرحها ،وعلى جدول
الأن�شطة والفعاليات القادمة والتي ت�شكل املر�شد العام يف ر�ؤيتنا وتطبيقاتنا البيئية.
ميكنكم زيارة موقعنا االلكرتوين على  ،www.dohagreenbank.comوالذي يتميز ب�أنه:
• موقع �إر�شـ ـ ــادي و�إعالمي
• يزيد التوعية واملعرفة حول املبادرات البيئية
• ي�ضم (غرين وال) للم�شاركة فـي املنتديات

4

امل�سابقة اخل�ضراء للدوحة

تعترب هذه امل�سابقة من �أ�شهر املبادرات اخل�ضراء التي طرحها بنك الدوحة ،وت�شكل واحدة
من الأن�شطة الفعالة يف الدعوة �إىل حماية الأر�ض من االحتبا�س احلراري والتغريات املناخية،
وتلوث الهواء واملاء و�إدارة النفايات وفقدان التنوع البيولوجي يف الطبيعة.
و�ساهمت هذه املبادرة الوا�سعة االنت�شار يف ا�ستقطاب القطاع اخلا�ص والعام للم�ساهمة يف
�إطالق �شعار ور�سالة رئي�سية وقوية ت�شجع على اتخاذ وتبني موقف ًا ملتزم ًا نحو حياة خ�ضراء
و�صحية على امل�ستوى املحلي والعاملي.
و�أجنزت املبادرة �أهدافها من خالل:
• برامج م�سابقات �ساهمت يف تكوين جموع جماهريية وا�سعة حول املبادرة
• تعزيز التوعية العامة من خالل طرح م�سابقات متعلقة بامل�سائل البيئية
• زيادة م�ستوى التوعية البيئية من خالل زيادة حجم امل�شاركة وامل�ساهمة
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�سباق الدوحة الأخ�ضر

وهو حدث مت �إطالقه يف العام  2003حيث يقوم عدد كبري من امل�شاركني من خمتلف اجلن�سيات
والثقافات والأعمار يف �سباق اجلري الذي القى �إقبا ًال وا�سع ًا على م�ستوى الدولة.
ويدعم �سباق الدوحة الأخ�ضر برنامج بنك الدوحة (تبنى احلياة اخل�ضراء) وي�ساهم يف
تعزيز وزيادة التوعية االجتماعية حول امل�ساهمة الفردية واجلماعية يف حماية البيئة من
التغريات املناخية.
وي�ساهم هذا ال�سباق فـي �إلقاء ال�ضوء على:
• املنا�شدة العاملية لتقليل ا�ستهالك الورق حلماية الأ�شجار
• اجلري من �أجل �صحة جيدة وهدف �سامي
• امل�شاركة يف بناء �أر�ض خ�ضراء و�صحية للأجيال القادمة
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زرع الأ�شجار

تطبيق ًا لر�ؤية البنك ،وتعزيز ًا لثقافة احلياة اخل�ضراء داخل بنك الدوحة ،ف�إن فريق العمل يف
البنك �أظهر حما�س ًا متزايد ًا ودعم ًا لهذه الر�ؤية �آخذين بعني االعتبار امل�س�ؤولية االجتماعية
والبيئية للبنك يف العمل على دعم مبادرات حماية البيئة ب�أن�شطة تخفف من الت�أثريات ال�ضارة
للكربون .وقام فريق العمل بزراعة جمموعة كبرية من الأ�شجار على اعتبار هذا الن�شاط كعمل
هند�سي ي�ساهم يف �إعادة ت�صميم التحوالت البيئية من خالل م�ساهمة هذه الأ�شجار عندما
تنمو يف التقليل من �أ�ضرار الكربون.

تنظيف ال�شاطئ

يهدف هذا الن�شاط �إىل التخل�ص من النفايات والقمامة وغريها من املخلفات التي يرتكها بع�ض
النا�س على ال�شاطئ ،والتي من �ش�أنها �أن تلوث ال�شريط ال�ساحلي .وت�شكل هذه املبادرة م�ساهمة يف
حماية الرب والبحر من التلوث ،كما ت�ساهم يف تعزيز التوعية البيئية للم�ساهمني ومن حولهم ليكون
ذلك جزء ًا من ثقافة حياتية خ�ضراء حتول الأر�ض �إىل حممية طبيعية يف كل مكان.
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املدار�س البيئية

قرر كال من بنك الدوحة ومنظمة اليون�سكو العمل مع ًا كفريق واحد يف جمموعة من الربامج
البيئية التي يتم تنفيذها و�إدارتها بر�ؤية متناغمة ت�سعى لتعزيز ال�شراكات التي من �ش�أنها
حماية البيئة وتعزيز ثقافة احلياة اخل�ضراء� .إن مبادرة املدار�س البيئية تهدف �إىل ت�شجيع
اندماج الطالب يف املبادرات والأن�شطة والربامج البيئية وخا�صة لدى الطالب ال�صغار ،الأمر
الذي يعزز ثقافتهم البيئية ويجعلوهم �أكرث دفاع ًا عن احلياة البيئية عندما يكربون .كما ي�سعى
الربنامج �إىل تعزيز التوعية واملعرفة حول الق�ضايا البيئية امللحة وكيفية تطبيق مفاهيم احلياة
اخل�ضراء ب�سهولة حتدث فرق ًا.
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تبنى احلياة اخل�ضراء
حمالت التوعية

ميتلك بنك الدوحة جمموعة وا�سعة من الأفكار والر�ؤى لتطوير وتنفيذ العديد من املنتجات
واخلدمات امل�صرفية اخل�ضراء ليقدمها لعمالئه ،وكذلك ليطلق حمالت توعوية �سواء داخل
قطر �أو خارجها.
لقد مت يف بادئ الأمر �إطالق مفاهيم احلياة اخل�ضراء داخل البنك وبني موظفيه ،ثم مت
التو�سع بهذه املفاهيم والتطبيقات لت�ضم العمالء واملجتمع من خالل مبادرات وبرامج كبرية
ت�ساهم يف ت�شجيع تطبيقات وممار�سات احلياة اخل�ضراء.
وهذه احلمالت هي:
الر�سائل االلكرتونية اخل�ضراء
وخلفيات �شا�شات الكمبيوتر للموظفني

فاليرات ومطبوعات حملة
(تبنى احلياة اخل�ضراء)

• زيادة التوعية ملوظفي البنك
• ت�شجيع املوظفني على عدم طباعـ ــة الر�سـ ــائل
غري الهامـ ــة
• التزام املوظفني ب�سيا�سات بنك الدوحة البيئية

• ت�شجيع النا�س على تبني �أ�سلوب احلياة اخل�ضراء
• تثقيف العمالء حول �أهمية احل�سابات امل�صرفية
والبطاقات االئتمانية اخل�ضراء
• ت�شجيع العمالء على �إجناز العمليات امل�صرفية
غري الورقيـ ـ ـ ــة

ر�سائل التعريف بحملة (تبنى احلياة
اخل�ضراء) على �شا�شات �أجهزة ال�سحب
الآيل للبطاقات

!

• التقلي ـ ــل من الطلب على الإي�صــاالت فـي حــال
عدم ال�ضرورة
• امل�ساهمة بحماية الأ�شجار عن طريق عدم طلب
�إي�صاالت العمليات
• ت�شجيع العمالء على �إجناز �أعمالهم امل�صرفية
عرب االنرتنت
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تبنى احلياة اخل�ضراء

�إر�شادات وتوجيهات �صديقة للبيئة
نقدم هنا طرق ًا ب�سيطة وعملية لتبد�أ معها:
توفري الطاقة – لتوفري ا�ستخدام الطاقة وم�صاريفها

الأجهزة والأدوات املنزلية /واملكتبية
• �أطفئ الأجهزة امل�ستهلكة للطاقة �إما بف�صلها عن الطاقة �أو باختيار و�ضعية توفري الطاقة
• عند �إطفاء جهاز الكمبيوتر ،احر�ص على �إطفاء ال�شا�شة �أي�ض ًا
• �إذا احتجت ال�ستخدام البطاريات ،ا�شرتي بطاريات قابلة لإعادة ال�شحن مع �شاحن
• �أو�صل م�آخذ الأجهزة واملعدات يف البيت �أو املكتب بتو�صيلة م�شرتكة ت�سهل عليك ف�صل
الطاقة عنها جميع ًا بزر واحد

الأنوار
• اجعل من عاداتك �أن تطفئ نور الغرفة عند خروجك منها
• ا�ستخدم م�صابيح موفرة للطاقة بد ًال عن امل�صابيح العادية والهالوجني
• ا�ستبدل م�صابيح النيون الفلور�سنت دون ت�أخري
• حاول ا�ستخدام النور الطبيعي قدر الإمكان

احلرارة
• ا�شرتي املكيفات التي حتتوي على وظيفة التحكم بدرجة احلرارة وذلك لتقليل ا�ستخدام الطاقة
• ملنع ارتفاع احلرارة� ،أغلق النوافذ و�أ�سدل ال�ستائر جيد ًا
• ا�ستخدام الأ�شرطة الال�صقة اخلا�صة لعزل �أطراف النوافذ والأبواب ب�شكل كامل عن
احلرارة اخلارجية
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توفري املياه – تقليل ا�ستهالك املياه وم�صاريفها

• يجب �إحكام تثبيت م�صارف املاء يف احلمام ملنع الت�سرب امل�ستمر
• �إغالق حنفيات املاء ب�شكل جيد
• القيام بفح�ص دوري لتمديدات املاء للت�أكد من عدم وجود ت�سرب
• �شراء متديدات وجتهيزات �صحية للحمام تكون جيدة ومانعة للت�سرب
• و�ضع �أنابيب ال�سقاية يف حديقة املنزل على و�ضعية العمل الآيل
• جمع نقاط املاء املت�ساقط من املكيفات وا�ستخدامه يف ري النباتات

الزجاجات البال�ستيكية
• ال�شرب با�ستخدام الك�ؤو�س والفناجني عو�ض ًا عن الزجاجات البال�ستيكية
• تركيب فلرت ومنقي للماء عو�ض ًا عن �شراء زجاجات املاء البال�ستيكية
• التخل�ص من الزجاجات البال�ستيكية بالطريقة ال�صحيحة

اال�ستخدام امل�س�ؤول للورق

تقليل �أو �إلغاء ا�ستخدام الورق وم�صاريفه

• ا�ستخدام مغلفات معاد تدويرها داخل البنك واملكاتب
• و�ضع حدود �صارمة لعدم الإفراط يف ا�ستخدام الورق الأبي�ض
• كتابة و�إعداد الوثائق على الكمبيوتر
• ا�ستخدام حجم خط �صغري عند اال�ضطرار للطباع ـ ـ ــة لتوفي ـ ــر م�ساحات �أكرث للكتابة
على ال�صفحـ ـ ــة
• تعديل هوام�ش ال�صفحة لتت�سع لأكرب قدر من الن�صو�ص املطبوعة
• التقليل من ا�ستخدام الورق امللون يف الطباعة كلما �أمكن
• حتديث قائمة بريدك لتجنب �إر�سال الر�سالة نف�سها �أكرث من مرة لنف�س اجلهة
• عند كتابة املالحظات ،قم بذلك على الفاك�س نف�سه وال داعي للورقة الأوىل
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الطباعة  /ت�صوير الأوراق
• التقليل قدر الإمكان من طباعة الأوراق والوثائق �أو ت�صويرها
• �إعادة ا�ستخدام الورق املطبوع لكتابة املالحظات على الوجه الآخر للورقة
• �شراء �أوراق الطباعة والت�صوير من النوع املعاد تدويره
• جتنب طباعة امل�سودات غري النهائية
• التوفري يف الورق من خالل الطباعة �أو الت�صوير على الوجه الآخر للورقة
• عند احلاجة للطباعة اخرت �إعدادات الطابعة با�ستخدام الو�ضعية االقت�صادية
• ا�ستخدم وظيفة الت�صغري لتقليل حجم املادة املطبوعة على الورق

الأثاث والتجهيزات املكتبية
• الت�شجيع على �شراء �أثاث من مواد �صديقة للبيئة
• �شراء التجهيزات املكتبية التي حتتوي على �أقل مواد تغليف ممكنة
• �شراء العبوات املعاد تعبئتها للأقالم و�أحبار الطابعة عو�ض ًا عن �شراء �أقالم جديدة �أو
�أحبـ ـ ـ ـ ــار جدي ـ ـ ـ ــدة
• الت�أكد من اال�ستهالك الكامل لأية جتهيزات مكتبية قبل �شراء مواد جديدة
• �ش ـ ــراء التجهيـ ـ ــزات والأثاث املكتبي من مورديـ ــن معروفيـ ــن باهتمامهم باملــواد
ال�صديق ــة للبيئـ ـ ـ ــة
• ا�ستخدام �سجاد �أر�ضيات من مواد غري �سامة على �أن تكون من املمكن �إعادة تدويرها
• ا�ستخدام منظفات �صديقة للبيئة وميكنها التحلل تدريجي ًا يف الطبيعة
• �إ�صالح الأثاث امل�ستهلك �أو التربع به بد ًال عن رميه
• �شراء الأثاث املتعدد الوظائف وذلك لتوفري امل�ساحات.
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جودة الهواء – حت�سني جودة الهواء الداخلي

• و�ضع املزيد من النباتات يف املنزل �أو املكتب
• و�ضع �أنواع طبيعية من ال�سماد للنباتات
• تبديل فالتر الهواء كلما احتاج الأمر
• ا�ستخدام �أنواع �صحية من الطالء للجدران
• ا�ستخدم املكيفات ذاتية الإغالق
• الت�أكد من وجود تهوية جديدة يف املكان
• �أكد على �شعار (ممنوع التدخني) حلماية جو الهواء الداخلي يف املكان
• عند احلاجة ،ا�ستخدام مبيدات ح�شرات غري كيماوية
�إدارة النفايات – تقليلها� ،إعادة ا�ستخدامها ،وتدويرها

• زيادة التوعية حول �أهمية �إعادة التدوير والإدارة اجليدة للنفايات
• تنفيذ برنامج داخلي بني املوظفني لعملية �إدارة النفايات ب�شكل جيد
• الطريقة ال�صحية للتخل�ص من النفايات اخلطرة
• املحافظة على النظافة والرتتيب

التقليل من النفايات
• جتنب التغليف الزائد ووجود النفايات البال�ستيكية
• ا�ستخدم املواد الطويلة اال�ستخدام لتقليل رمي املهمالت و�أعمال الإ�صالح
• ارف�ض ا�ستالم الربيد اجلماعي والكتالوجات التي ت�صل لآالف النا�س
• ابد�أ بت�صميم حديقة يف باحة بيتك اخللفية بهدف زراعة اخل�ضار والفاكهة وتقليل
�شرائها من ال�سوق
• ا�صنع ال�سماد للنباتات من خملفات البيت القابلة للتحلل
• ا�ستخدم الأكيا�س القما�شية عند تقدمي الهدايا وقلل من ا�ستخدام الأكيا�س الورقية

13

�إعادة ا�ستعمال النفايات
• ا�ستخدم �أكيا�س ت�سوق �صديقة للبيئة معاد تدويرها عند �شرائك من �أي متجر
• ا�ستخدم �آنية حفظ ميكن تنظيفها بد ًال من �آنية اال�ستخدام ملرة واحدة
• حاول �إ�صالح ما عندك بد ًال من �شراء بديل جديد �إذا �أمكن
• عند ا�ضطرارك ل�شراء �أي جديد ،تربع بالقدمي جلهات خريية بد ًال من رميه
• رتب يوم ًا للتربع بالأ�شياء القدمية بدل رميها �أو ا�ستبدلها من الآخرين

تدوير النفايات
• �أعد تدوير علب �أحبار الطابعة ومكائن ت�صوير امل�ستندات
• الكمبيوترات والأجهزة االلكرتونية ميكن تدويرها من خالل حمالت و�أماكن متخ�ص�صة
• ا�شرتي املنتجات التي تكون مغلفة مبواد قابلة لإعادة التدوير
• قم ببيـ ــع �أو التربع باملجالت وال�صحف واملنتجات الورقـي ـ ــة الأخرى القدي ــمة بد ًال
من رميـ ـ ـ ــها
• �أعد تدوير �إطارات ال�سيارات القدمية لت�ساعدك يف بناء حاجز حلديقتك
• علب ال�صودا ميكن تدويرها مع منتجات الأملنيوم
ا�ستخدام املوا�صالت – لتقليل الكربون املنبعث يف اجلو

• ا�ستخدم املركبات االقت�صادية يف ا�ستهالك الوقود
• اتبع طريقة امل�شاركة يف و�سيلة املوا�صالت لأكرث من �شخ�ص لتقليل االزدحام
• �إذا كان بالإمكان ،ا�ستخدام التوا�صل التكنولوجي للتقليل من احلاجة ال�ستخدام املوا�صالت
• حاول و�ضع املكيف يف ال�سيارة على �أف�ضل طريقة لتوفري الطاقة
• ا�ستبدل �إطارات ال�سيارة لتحقيق �أداء �أف�ضل وتوفري الطاقة
• افح�ص ال�سيارة بانتظام للت�أكد من �أقل م�ستوى لإطالق عوادم املحرك الكربونية
• عند االزدحام ،قلل من ا�ستخدام منبه ال�سيارة للتقليل من ال�ضجيج
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 25طريقة لتبني احلياة اخل�ضراء
•  فكر بالبيئة عند القيام بالت�سوق
•  ا�ستخدم �أقل كمية غاز
•  حافظ على املاء والطاقة
•  �ضع املهمالت يف �سلة
•  تناول اخل�ضار �أكرث
•  ازرع �أ�شجار ًا �أكرث
•  توقف عن التدخني
•  حافظ على نظافة مكانك
•  جتنب النفايات حيث تكون
•  حافظ على نظافة ال�شاطئ
•  خفف اال�ستخدام و�أعد اال�ستعمال وا�ستخدم �إعادة التدوير
•  ازرع حديقة يف باحة منزلك
•  حافظ على احليوانات
•  قلل �أو جتنب ا�ستخدام البال�ستيك
•  قلل من ا�ستهالك املنتجات الورقية
•  �أوقف قطع الأ�شجار غري القانوين
•  ال ت�ستخدم املعطرات التي حتتوي على  CFCال�ضارة بالأوزون
•  �أ�صلح الأجهزة االلكرتونية
•  اخرت الأثاث ال�صديق للبيئة
•  ان�شر ثقافة احلياة اخل�ضراء
•  تبنى حيوان ًا منزلي ًا
•  ا�شرتي املنظفات غري ال�سامة
•  ا�ستثمر يف املنتجات العالية اجلودة التي تدوم طوي ًال
•  كن حمامي ًا ومدافع ًا عن الطبيعة والبيئة
•  تربع باملال لهيئات حماية البيئة
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