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 كريدي أجريكول مرص يقدم لعمالئه أول بطاقات دفع ال تالمسيه صديقة للبيئة

كة چى   ديآند بالتعاون مع شر
 
 

 مصنوعة من حمض الالكتيك ومعتمدة من الهيئات العالميةچى آند دي من البطاقات الجديدة   •

م بما أقرته اتفاقية باريس للمناخ من تقليل  • ز  االنبعاثات الكربونيةكريدي أجريكول يلت 
 

اير   4القاهرة،   ي مرص،    ألول –  2021،  فتر
كة  أعلنمرة ف  اصدار  (  G + Dچى آند دى )  كريدي اجريكول مرص بالتعاون مع شر

ي ذلك  
ي  اول بطاقات التالمسية صديقة للبيئة. ويأت 

اتيجي  إطار ف  المجتمعية    ته سؤوليلمتعزيز  و لتحقيق االستدامة    ة البنك إستر

ي تقديم منتجات تحافظ عىل البيئة
ي الجهود العالمية المتواصلة للتخفيف من آثار تغتر المناخ، ومواكبة العرص ف 

  والمساهمة ف 

ي ذلك باالتساق مع 
كة  ويأتر من خالل تصميمات فريدة  باستمرار  ابتكار وتطوير بطاقاتها    ( عىل G + Dچى آند دى )  توجه شر

    . متطورةوحلول تأمير   

الذي يتم الحصول عليه من مواد نباتية، وتوفر هذه المادة مزايا    (PLA)البطاقات الجديدة مصنوعة من حمض الالكتيك  و 
مقارنة   ة  البالستيك،    التقليديةبالبطاقات  بيئية كبتر من  العالمية    وهي المصنوعة  الهيئات  من  أي  و معتمدة  عنها  ينتج  ال 

ي 
ي حالة تجديد البطاقة أو   مخلفات ضارة بالصحة العامة ف 

أي مرحلة من مراحل استخدامها أو حتر عند التخلص منها ف 
 . استبدالها 

 
ي 
منذ تأسيسه عام لقطاعات األعمال ببنك كريدي أجريكول مرص: "نائب العضو المنتدب    ،ويقول السيد ولي الدين لطف 

 أساسيا عىل    2006
ً
ي أن يلعب دورا

ي مرص نجح كريدي أجريكول مرص ف 
ي ف  حيث    ؛ الساحة االقتصادية، كنموذج للبنك األوروت 

باالتساق مع   المستدامة،  التنمية  العالمية والمحلية لخدمة عمالئه ولدعم  ته  ي تحقيق    رؤية مرص يحرص عىل مزج خت 
ف 

ي 
، وذلك ف  ي تهدف الي تحقيق االستمرارية عن طريق االبتكار والت إطار الشمول المالي

اتيجية البنك التر  طور المتواصل". استر

" :" ي
م كريدي أجريكولوأضاف "لطف  ، لذلك نعمل  تقليل االنبعاثات الكربونيةمن  بما أقرته اتفاقية باريس للمناخ   مرص  يلتر 

، كما   ار العالمي ي تقلل من آثار االحتر
الرئيسي لبنك كريدي أجريكول مرص    أن المقر عىلي استخدام المواد الصديقة للبيئة والتر

اء الحاصلة عىل شهادة   ي الخرص 
ي مرص وشمال أفريقيا".  LEEDأول المبات 

 البالتينية  ف 

كة چى آند دى  و  ي اعتادت    عىلتحرص شر
ام بشكل ومظهر وجودة ومتانة تلك البطاقات مثل جميع المنتجات األخرى التر االلتر 

ي السوق المرصي عىل مر السنير  طبقا للمواصفات 
 مثل   أو ة العالميعىل تقديمها ف 

ً
ي تم طرحها مؤخرا

المنتجات الجديدة التر
البطاقات أو  الخشب  من  المصنوعة  والبطاقات  ي 

وت  اإللكتر الدفع  عالية    سوار  تجربة عمالء  لخلق  تهدف  ي 
والتر المعدنية 

 
ً
 وملموسا

ً
 قويا

ً
 بالتمتر  ودليال

ً
 قيمة البنك.  عىلالجودة وإعطاء العميل شعورا

 
كة چى آند دى )و  ي مجال تكنولوجيا البطاقات الذكية والحلول الخاصة G + Dتعد شر

( من أهم المؤسسات العالمية الرائدة ف 
،بالقطاع   ي

كة عام    وقد تأسست   المرصف  ي مدينة ميونيخ بألمانيا. وتضم أكتر من    ويقع  1852الشر
فرع    40مقرها الرئيسي ف 

ي  
ا إلنتاج وتشخيص البطاقات والعديد من مراكز البيانات    20باإلضافة إل أكتر من    ،دولة  32ومكتب للمبيعات ف 

ً
موقًعا معتمد

ي جميع أنحاء  
كة ف  ي مرص منذ عدة عقود إل الحفاظ عىل   العالم،بالقرب من عمالء الشر

كة منذ بداية نشاطها ف  وتسىع الشر
ي مجال تطوير نظم الدفع عن طريق العديد من الحلول  

يك رئيسي للبنوك المرصية والمؤسسات المالية الدولية ف  دورها كشر
ة والتأمير    وى العالم. يعتت  هو األعىل عىل مست الذيالمبتكرة والبطاقات الذكية ذات الجودة الممتر 
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