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USAID and PepsiCo Egypt Sign a Memorandum of Understanding to Support Egyptian Farmers 

 

Cairo – Today, the U.S. Government through the U.S. Agency for International Development (USAID) 

signed a Memorandum of Understanding with PepsiCo Egypt to expand cooperation between USAID 

and PepsiCo’s subsidiary Chipsy for Food Industries to improve farmer livelihoods. Specifically, the 

joint program will increase transparency and sustainability in the potato supply chain. Mr. Thomas 

Goldberger, U.S. Chargé d’Affaires; Mr. Mohamed Shelbaya, CEO of PepsiCo Egypt; and Ms. Sherry 

Carlin, the USAID Mission Director in Egypt participated in the event. 

  

"This is a prime example of how USAID partners with the private sector use to market-driven 

approaches to tackle development challenges,” said Goldberger. 

  

This partnership will increase rural farmers’ incomes by establishing reliable market linkages, increasing 

crop quality and yield, and helping farmers progress toward internationally-recognized standards for 

sustainable agricultural practices. 

  

“It is a great honor and pleasure to sign a protocol with USAID as they are contributing to the stability 

and prosperity of Egypt through accessible and effective programs,” said Shelbaya. “Agriculture is a 

vital part of Egypt’s economy, and PepsiCo Egypt aims to directly engage with individual farmers to 

promote innovation, knowledge transfer, and agricultural best practices while ensuring increased 

productivity and quality,” added Shelbaya. 

  

This partnership is part of USAID’s ongoing support to Egypt’s agricultural sector, which is helping 

farmers in Upper Egypt become more self-reliant by establishing connections to domestic and 

international markets, gaining access to finance, and increasing adherence to food and safety practices. 

  

PepsiCo Egypt aims to positively impact on Egypt’s farming communities through initiatives such as its 

locally grown seeds program, which ensures higher quality potatoes and better agronomy yield while 

creating a qualified sustainable agriculture supply chain in the Egyptian market. Through this program, 

PepsiCo Egypt is able to produce 100% locally sourced chips, which contributes to the reduction of 

import costs. 

  

Since 1978, the American people have invested over $30 billion to further support Egypt’s human and 

economic development. To find out more about USAID’s work in Egypt, please see 

https://www.usaid.gov/egypt, and follow @USAIDEgypt on Facebook and Twitter.  
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 وشركة بيبسيكو مصر توقعان مذكرة تفاهم لدعم املزارعين املصريينالوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 

 بيبسيكو مصر  ( مذكرة تفاهم مع شركةUSAIDوقعت الحكومة األمريكية اليوم من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) - القاهرة

PepsiCo Egypt  شيبس ي التعاون بين الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشركةنطاق لتوسيع Chipsy  للصناعات الغذائية التابعة لشركة

PepsiCo  وقد شارك في حفل التوقيع كل . سلسلة القيمة لحاصالت البطاطساملزارعين وزيادة الشفافية واالستدامة في  معيشةلتحسين سبل

؛ PepsiCo Egypt، الرئيس التنفيذي لشركة محمد شلباية /؛ السيدأعمال السفارة األمريكية بالقاهرةئم ب، القارجولدبر جتوماس  /السيدمن: 

 ، مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في مصر.ارلينشيري ك /السيدةو 

 

 ، "توماس جولدبيرجر بأعمال السفارة األمريكيةالقائم  وقد صّرح
 
  يعتبر هذا التعاون ملثابة نموذجا

 
 االستغالل األمثل لشراكةعلى كيفية  رئيسيا

 السوق ملواجهة تحديات التنمية". تعتمد على متطلباتالتي ت نحو املنهجياالوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع القطاع الخاص 

 

، الحاصالت الزراعية، وزيادة جودة الروابط الوثيق مع السوق من خالل إقامة  بالريف املصري زيادة دخل املزارعين  فيهذه الشراكة  ستسهم

 ملمارسات الزراعية املستدامة.با علقاملعايير الدولية املعترف بها فيما يت االرتقاء ملستوى ومساعدة املزارعين على 

 

بروتوكوال مع الوكالة األمريكية  أقوم بتوقعأن  ملن دواي سروري وفخري : "إنه PepsiCo Egypt، الرئيس التنفيذي لشركة محمد شلباية كما صّرح

 ملا تقوم به في اإلسهامللتنمية الدولية 
 
". وأضاف يمكن الوصول إليهاذات تأثير إيجابي صر من خالل برامج ملرخاء الستقرار و تحقيق اال في  نظرا

 شلباية "تعتبر الزراعة 
 
ا من االقتصاد املصري  جانبا مع املزارعين األفراد لتشجيع  بشكل مباشرإلى املشاركة  PepsiCo Egypt، وتهدف شركة حيوي 

 مان زيادة اإلنتاجية والجودة".أفضل املمارسات الزراعية مع ضالتعرف على االبتكار ونقل املعرفة و 

 

صر هذه الشراكة هي جزء من الدعم املستمر للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للقطاع الزراعي في مصر ، والذي يساعد املزارعين في صعيد م

بتدابير السالمة ، وزيادة االلتزام الزمال دولية، والحصول على التمويلروابط مع األسواق املحلية والالعلى االعتماد على أنفسهم من خالل إقامة 

 واألمن الغذائي. 

 

، برنامج إنتاج البذور املحليةاملجتمعات الزراعية في مصر من خالل مبادرات مثل  داخل إحداث األثر اإليجابيإلى  PepsiCo Egyptتهدف شركة 

ق زراعية مستدامة مؤهلة في السو  قيمةنشاء سلسلة عالي الجودة وإنتاجية زراعية أفضل مع إ محصول بطاطسوالذي يضمن الحصول على 

، مما يساهم في خفض تكاليف ٪ 100محلية املصدر بنسبة البطاطس إنتاج رقائق  PepsiCo Egypt، تستطيع املصرية. من خالل هذا البرنامج

 االستيراد.

 

من خالل الوكالة األمريكية رية واالقتصادية في مصر مليار دوالر لدعم التنمية البش 30، استثمر الشعب األمريكي أكثر من 1978منذ عام 

ومتابعتنا   https://www.usaid.gov/egyptوللتعرف على املزيد عن عمل الوكالة في مصر، يرجى االطالع على املوقع اإللكتروني: . للتنمية الدولية

 . @USAIDEgyptعلى فيس بوك وتويتر 
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