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THE EGYPTIAN POULTRY MARKET
Poultry consumption has increased in recent years in Egypt, but a large
part of production is in small-scale farms, with low feed conversion and
production efficiency. The poultry produced on these farms is sold in live
bird markets. The OECD-FAO Agricultural Outlook envisages only a modest
increase in poultry meat consumption in Egypt from 1 million tonnes in
2017 to 1.2 million tonnes in 2026, other forecasts estimate a more rapid
increase. The sector faces a multitude of challenges related to biosecurity,
production efficiency, fragmentation and coordination along the supply
chain. Large producers provide a relatively small part of output - the top10 poultry producers account for only 20 percent of the market - there is
a need to upgrade smaller and medium producers, with a need for more
than USD 1.5 billion investment in new green field projects, improvements
processing, cold storage and marketing in the next ten years.
Are commercial broiler meat producers able to compete with the live-bird
market? Could a USD 100 million investment in slaughter, processing and
cold chain facilities help raise efficiency, safety and quality? In addition,
how could consumers be persuaded to buy chilled and frozen chicken?
This session provides a platform for the poultry industry to identify key
issues affecting the sector, investment and policy priorities, and how to
ensure that it can take advantage of future growth opportunities.
All sessions will start with short presentations and panel discussions,
followed by an interactive Q&A session. For all four panels, the moderator
will present the panel’s conclusions and recommendations for policymakers and international financial institutions at the final wrap-up session.

Poultry sector: challenges and opportunities
At a glance

Consumption of poultry meat has been rising in recent years and
could increase by a third in the medium term.
More than 70 percent of broiler meat production comes from small
farms that have higher costs, low efficiency, poor biosecurity and
safety standards. They are also vulnerable to rising international
feed prices and lower import tariffs in the future. This leads to
higher volatility and at times supply shortages, as well as overall
higher costs for consumers. Smaller operations typically sell to the
live bird markets (LBM).
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Furthermore, much of the manual and semi-manual slaughterhouse
capacity is unable to ensure quality slaughter, chilling and storage,
weaknesses made worse by the shortage of effective cold chain
infrastructure.
There is a growing trend towards modern, vertically integrated
production, which is cost-competitive and produces output to
international standards. Feed conversation ratios in large Egyptian
producers are similar to those in Argentina, Brazil and the U.S.
Two thirds of poultry meat is sold through LBMs. These markets
play an even more important role outside the large urban areas.
Expanding modern production would also need important
investments in slaughterhouses, cold chain facilities and logistics
and at retail level.
Communication and information dissemination to consumers,
small poultry shops and producers will be critical in explaining the
benefits of frozen and chilled poultry meat.
A clear, transparent poultry sector strategy could help in ensuring
the sustainable growth of a competitive, high-quality and safety
driven industry. It can also take into account the socio-economic
importance of the sector, helping to reduce the impact of market
volatility and improve the products’ availability.

Investment opportunities and challenges
With both increasing population and per capita consumption, poultry
meat demand may actually increase faster than anticipated. There are
opportunities to lower the cost of production, raise production efficiency
and to make the commercial broiler meat business more resilient to
market and other stress factors.
The most critical gaps in the poultry meat value chain appear to be at
slaughterhouse and cold chain distribution levels. To upgrade the value
chain, the industry would need at least USD 100 million invested in
building and equipment costs for 10 automated slaughterhouses, USD 20
million for cold chain infrastructure, as well as up to USD 100 million at
retail level.
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In September 2017, The Minister of Agriculture and Land Reclamation
of Egypt, Abdel Meneim Al Bana approved moving 13 of the largest
farms in the poultry industry to the desert areas of seven governorates.
The Ministry has received requests for investing in new poultry facilities
in desert areas for a capacity of 8.4 million broiler parent chicks, as well
as 18 requests for investments in medium sized projects for commercial
broiler production. The projects, worth a combined EGP 15 billion (USD
847 million) are currently pending government review.
Industry development through expansion to the areas outside of the
congested Delta may allow it to build closed production cycles from
grandparent farms to slaughterhouses and cold chain distribution
networks. This would also entail reducing the reliance on marketing
through LBM. Further development of the industry will need to be
complemented by an effective communication campaign to inform
Egyptian consumers of the benefits of modern distribution channel in
terms of quality and safety.

Current market situation
Consumption of poultry meat in Egypt has risen by over a third in the last
ten years to reach almost 1 million tonnes in 2017. Production has risen
almost as fast, with most poultry meat produced domestically despite
considerable disruption due to avian influenza (HPAI) between 2006-2011.
Over the same period, imports have doubled, although they still account
for less than 10 percent of domestic consumption, with a 30 percent
import tariff restricting imports. There are limited prospects for exports in
the short-term due to HPAI and cost.

Structure of Egyptian broiler poultry industry
While commercial farms provide 90 percent of Egyptian poultry meat, over
three quarters is from smaller farms (with less than 15,000 bird spaces)
most of which is marketed live. While these farms play an important
socio-economic role, they typically have weak biosecurity, and high feed
conversion ratios (FCR), low capacity use and old and basic equipment
contributing to high production costs. These costs are around 20 percent
higher than the modern vertically integrated poultry meat producers.
There is also a modern, vertically integrated poultry sector that can
compete on the domestic market with main poultry producing countries
even under free market conditions.
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Industry efficiency
The modern Egyptian producers can produce broiler meat at costs of
around USD 1.35/kg of dressed meat, which is comparable to the costs of
production in Argentina and the U.S. The lowest cost Brazilian producers
can achieve USD 1.00/kg production costs. Once sea freight (about USD
0.17/kg) and Egyptian cold chain distribution costs (USD 0.15 – 0.17/kg)
are added, large Egyptian producers can compete with the lowest cost
producers without import tariff protection. Smaller farms typically have
costs that are 15-20% higher and have no slaughterhouse capacity.
Benchmarking broiler meat production efficiency in Egypt
Country

Compound
feed price,
USD/100 kg

DOC Price
(USD/100
heads)

FCR

Live
weight

Wages
USD/hr

Whole
chicken cost,
US c/kg

Netherlands

36,0

34,7

1,61

2,3

24,2

168,3

Egypt

36,0

28,0

1,80

1,8

2,0

157,0

Thailand

34,7

31,8

1,68

2,4

2,2

155,1

US

28,9

27,6

1,86

2,7

15,4

135,3

Ukraine

24,0

35,2

1,80

2,5

2,2

123,2

Brazil

26,0

27,0

1,79

2,6

3,3

116,6

Source: Rabobank and FAO calculations

Marketing
Poultry meat is most commonly purchased from live poultry vendors
with 64 percent of all sales as compared with 29 percent frozen and just
4 percent chilled poultry meat. A survey of poultry consumers carried
out for FAO in Alexandria, Greater Cairo and the Delta revealed that 49
percent of families buy both frozen and live poultry, whilst 42 percent will
only buy live poultry and 9 percent only frozen poultry, with higher rates
of live poultry purchases in the Delta and more frozen chicken bought in
the large urban markets.
Live Chicken (Fresh)

720

64%

Frozen Chicken

327

29%

Chicken Products

36

3%

Chilled Chicken

42

4%

1,125

100%

Total
Source: FAO project survey data
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Live poultry shops slaughter, clean and market 97 percent of live poultry.
Consumers who bought live poultry preferred it due to it being fresh (62
percent), for confidence reasons (27 percent) and better taste than frozen
(18 percent). Only 4 precent of respondents stated price reasons for live
poultry purchase whereas, 51 percent of consumers who favour frozen
poultry meat mentioned price as the main reason for the purchase along
with ease of its preparation (33 percent), availability (15 percent) and
taste (9 percent).
For consumers who buy frozen or chilled poultry, two thirds preferred
frozen poultry due to its longer shelf life (44 percent), clear validity
period and labelling (12 percent) and quality of storage (12 percent). For
those buying chilled poultry, freshness was the most important factor (56
percent) as well as the absence of preservatives and short shelf life (28
percent).
These survey results highlight the importance of public awareness
and communication campaigns in any switch from LBM sales towards
production systems using slaughterhouses. Supermarkets currently play
an insignificant role in poultry meat marketing.
Forecast chicken production in Egypt, 2017 to 2021
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سوق الدواجن في مصر
ً
ً
كبيــرا مــن
جــزءا
ارتفــع اســتهالك الدواجــن خــال الســنوات األخيــرة فــي مصــر ،إال أن
اإلنتــاج يتــم فــي مــزارع صغيــرة ،حيــث ينخفــض معــدل تحويــل العلــف وكفــاءة اإلنتــاج،
وتُ بــاع محصلتــه فــي أســواق الطيــور الحيــة ،فــي حيــن يمثــل أكبــر عشــرة منتجيــن بالــكاد
 %20مــن الناتــج .وبينمــا يتوقــع تقريــر اآلفــاق الزراعيــة الصــادر عــن منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة زيــادة طفيفــة فــي
اســتهالك لحــوم الدواجــن فــي مصــر مــن مليــون طــن فــي  2017إلــى  1,2مليــون
طــن فــي  ،2026فــإن النمــو االقتصــادي بوتيــرة أســرع مــن شــأنه تحقيــق زيــادة أكبــر
فــي االســتهالك .ويواجــه القطــاع عــدة تحديــات تتعلــق باألمــن الحيــوي ،وكفــاءة اإلنتــاج،
والتجزئــة ،والتنســيق علــى مــدار سلســلة اإلمــداد .وقــد تحتــاج صناعــة لحــوم الدواجــن
فــي مصــر إلــى اســتثمارات تزيــد عــن  1,5مليــار دوالر أمريكــي لمشــروعات جديــدة،
والنهــوض بالتصنيــع ،والتخزيــن البــارد ،والتســويق فــي الســنوات العشــرة المقبلــة.
هــل يســتطيع منتجــو لحــوم فــراخ الدجــاج منافســة ســوق الطيــور الحيــة؟ وهــل يمكــن أن
يســاعد اســتثمار بقيمــة  100مليــون دوالر أمريكــي فــي منشــآت الذبائــح ،والتصنيــع،
وسلســلة التبريــد فــي االرتفــاء بالكفــاءة ،والســامة ،والجــودة؟ وكيــف يمكــن إقنــاع
المســتهلكين بشــراء الفــراخ المثلجــة والمجمــدة؟ وتُ عتبــر هــذه الجلســة منصــة لصناعــة
الدواجــن بغــرض تحديــد أهــم المشــاكل التــي تؤثــر علــى القطــاع ،وأولويــات االســتثمار
والسياســات ،وكيفيــة التأكــد مــن اســتفادته مــن فــرص النمــو فــي المســتقبل.

قطــاع الدواجن :التحديات والفرص
لمحة سريعة
ارتفــع اســتهالك لحــوم الدواجــن خــال األعــوام الماضيــة وقــد يــزداد بنســبة الثلــث
فــي منتصــف المــدة.
وتنتــج المــزارع الصغيــرة أكثــر مــن  70بالمائــة مــن لحــوم فــراخ الدجــاج ،وهــي
لديهــا تكلفــة أكبــر ،وكفــاءة منخفضــة ،ومعاييــر ســامة وأمــن بيولوجــي ضعيفــة.
كمــا أنهــا ضعيفــة مــن حيــث ارتفــاع األســعار العالميــة للعلــف وانخفــاض تعريفــة
ً
وأحيانــا إلــى عجــز
االســتيراد فــي المســتقبل .ويــؤدي ذلــك إلــى تقلبــات أكثــر
فــي العــرض ،وكذلــك تكلفــة إجماليــة أعلــى علــى المســتهلك .وتبيــع العمليــات
األصغــر إلــى ســوق الطيــور الحيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن كثيـ ً
ـرا مــن قــدرات المذابــح اليدويــة ونصــف اليدويــة غيــر
قــادرة علــى ضمــان جــودة الذبــح ،والتبريــد والتخزيــن ،كمــا ازدادت نواحــي الضعــف
سـ ً
ـوءا بســبب النقــص فــي البنيــة التحتيــة لسلســلة التبريــد.
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يوجــد اتجــاه متزايــد نحــو اإلنتــاج الحديــث والمتكامــل رأسـ ً
ـيا ،وهــو تنافســي مــن
ً
ً
متوافقــا مــع المعاييــر الدوليــة .وتماثــل معــدالت
ناتجــا
حيــث التكلفــة ،ويقــدم
تحويــل األعــاف لــدى كبــار المنتجيــن المصرييــن المعــدالت فــي األرجنتيــن
والبرازيــل والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
تُ بــاع ثلثــا لحــوم الدواجــن مــن خــال ســوق الطيــور الحيــة ،حيــث تلعــب تلــك
ً
دورا أكثــر أهميــة خــارج المناطــق الحضريــة الكبيــرة .كمــا يحتــاج اإلنتــاج
األســواق
الحديــث المتزايــد إلــى اســتثمارات أكبــر فــي المذابــح ،ومنشــآت سلســلة التبريــد،
واللوجســتيات وعلــى مســتوى التجزئــة.
توجــد أهميــة كبيــرة للتواصــل ونشــر المعلومــات لــدى المســتهلكين وصغــار
متاجــر ومنتجــي الدواجــن مــن أجــل شــرح فوائــد تطويــر لحــوم الدواجــن المجمــدة
والمبــردة.
ويمكــن أن يســاعد وجــود اســتراتيجية واضحــة وشــفافة فــي قطــاع الدواجــن
فــي ضمــان النمــو المســتدام لصناعــة تنافســية ،وعاليــة الجــودة ،وتتمحــور حــول
الســامة .كمــا يمكــن أن تأخــذ فــي االعتبــار األهميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
للقطــاع ،ممــا يســاعد فــي خفــض األثــر الناتــج عــن تقلبــات الســوق وتعزيــز إتاحــة
المنتجــات.

فرص االســتثمار والتحديات
فــي ظــل تزايــد كل مــن تعــداد الســكان واســتهالك الفــرد ،ربمــا يرتفــع الطلــب علــى
لحــوم الدواجــن أســرع مــن المتوقــع .وهنــاك فــرص لخفــض تكلفــة اإلنتــاج ،ورفــع كفــاءة
اإلنتــاج ،وتحويــل العمــل التجــاري فــي مجــال لحــوم فــراخ الدجــاج أكثــر قــدرة علــى التكيــف
مــع الســوق وغيــره مــن عوامــل اإلجهــاد.
ويبــدو أن أكثــر الثغــرات خطــورة فــي سلســلة القيمــة للحــوم الدواجــن تكمــن عــن
مســتوى المذابــح وتوزيــع سلســلة التبريــد .ومــن أجــل االرتقــاء بسلســلة القيمــة،
تتطلــب الصناعــة اســتثمار مــا ال يقــل عــن  100مليــون دوالر أمريكــي فــي المبانــي
والمعــدات لعــدد  10مذابــح آليــة ،و 20مليــون دوالر أمريكــي للبنيــة التحتيــة لسلســلة
التبريــد ،وكذلــك مــا يصــل إلــى  100مليــون دوالر أمريكــي علــى مســتوى التجزئــة.
وفــي ســبتمبر  ،2017وافــق الســيد /عبــد المنعــم البنــا ،وزيــر الزراعــة واســتصالح
األراضــي فــي مصــر ،علــى نقــل  13مــن أكبــر المــزارع فــي مجــال صناعــة الدواجــن إلــى
المناطــق الصحراويــة فــي ســبع محافظــات .حيــث حصــل الوزيــر علــى طلبــات لالســتثمار
فــي منشــآت داجنــة جديــدة فــي المناطــق الصحراويــة بســعة  8.4مليــون جــدود كتكــوت
مــن فــراخ الدجــاج ،وكذلــك  18طلــب لالســتثمار فــي مشــروعات متوســطة إلنتــاج فــراخ
الدجــاج ألغــراض تجاريــة .والمشــروعات التــي تبلــغ قيمتهــا مجتمعــة  15مليــار جنيــه
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مصــري ( 847مليــون دوالر أمريكــي) قيــد المراجعــة مــن جهــة الحكومــة فــي الوقــت
الحالــي.
وربمــا يتيــح تطويــر الصناعــة مــن خــال التوســع فــي المناطــق خــارج منطقــة الدلتــا
المزدحمــة بنــاء دورات إنتــاج مغلقــة مــن مــزارع الجــدود إلــى المذابــح وشــبكات توزيــع
ً
أيضــا خفــض االعتمــاد علــى التســويق مــن
سلســلة التبريــد .كمــا يترتــب علــى ذلــك
خــال ســوق الطيــور الحيــة .كمــا يحتــاج تطويــر الصناعــة بشــكل أكبــر إلــى اســتكماله
بحملــة اتصــاالت فعالــة إلحاطــة المســتهلكين المصرييــن بفوائــد قنــوات التوزيــع
الحديثــة مــن حيــث الجــودة والســامة.

الوضع الحالي باألســواق
ارتفــع اســتهالك لحــوم الدواجــن فــي مصــر بحوالــي الثلــث خــال الســنوات العشــرة
األخيــرة ليصــل إلــى حوالــي مليــون طــن فــي  .2017كمــا ارتفــع اإلنتــاج بنفــس الوتيــرة
تقريبـ ًـا ،حيــث يتــم إنتــاج معظــم لحــوم الدواجــن محليـ ًـا علــى الرغــم مــن التعطــل الكبيــر
بســبب إنفلونــزا الطيــور مــا بيــن عامــي  2006و .2011وعلــى مــدار نفــس الفتــرة،
تضاعفــت الــواردات علــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل نســبة أقــل مــن  10بالمائــة مــن
االســتهالك المحلــي ،وتقييــد الــواردات بموجــب تعريفــة اســتيراد  30بالمائــة .وتوقعــات
ً
نظــرا إلنفلونــزا الطيــور والتكلفــة.
التصديــر محــدودة علــى المــدى القصيــر

هيــكل صناعــة فراخ الدواجن في مصر
بينمــا تقــدم المــزارع التجاريــة  90بالمائــة مــن لحــوم الدواجــن فــي مصــر ،أكثــر مــن ثالثــة
أربــاع اإلنتــاج يأتــي مــن المــزارع الصغيــرة (أقــل مــن  15000مــكان للطيــور) ومعظمهــا
ً
حيــا .وبينمــا تقــوم هــذه المــزارع بــدور اجتماعــي واقتصــادي هــام ،إال
يتــم تســويقه
أن مســتوى األمــن البيولوجــي لديهــا ضعيــف ،ومعــدالت تحويــل األعــاف مرتفعــة،
واســتخدام ضعيــف للســعة ،وتســاهم المعــدات القديمــة واألساســية فــي ارتفــاع
تكلفــة االنتــاج .وتبلــغ هــذه التكاليــف حوالــي  20بالمائــة أعلــى مــن التكاليــف التــي
ً
وفقــا للنظــام الرأســي المتكامــل الحديــث.
يتحملهــا منتجــو لحــوم الدواجــن
ً
أيضــا قطــاع دواجــن رأســي متكامــل حديــث يســتطيع المنافســة فــي
كمــا يوجــد
األســواق المحليــة مــع البلــدان الرئيســية فــي اإلنتــاج الداجنــي ،حتــى فــي ظــل ظــروف
األســواق الحــرة.

كفاءة الصناعة
ً
وفقــا للنظــام الحديــث إنتــاج لحــوم الدواجــن بتكلفــة
يســتطيع المنتجــون المصريــون
حوالــي 1.35دوالر أمريكــي للكيلوجــرام مــن اللحــوم المجهــزة ،وهــي تماثــل تكلفــة اإلنتاج
فــي األرجنتيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة .وتصــل أقــل تكلفــة إنتــاج يمكــن للمنتجيــن
فــي األرجنتيــن تحقيقهــا إلــى  1دوالر أمريكــي للكيلوجــرام .وعنــد إضافــة تكلفــة الشــحن
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البحــري (حوالــي  0.17دوالر أمريكــي للكيلوجــرام) وتكلفــة توزيــع سلســلة التبريــد فــي
مصــر (مــا بيــن  0.15و 0.17دوالر أمريكــي للكيلوجــرام) ،يســتطيع المنتجــون المصريــن
المنافســة مــع المنتجيــن بأقــل تكلفــة بــدون حمايــة مــن تعريفــة االســتيراد .والتكلفــة
فــي المــزارع الصغيــرة تزيــد بقيمــة تتــراوح مــا بيــن  %15و ،%20وال يوجــد لديهــا مذابــح.
مقارنــة كفــاءة إنتــاج لحوم الدواجن في مصر
األجور
بالدوالر
األمريكي
للساعة

تكلفة الدجاجة
الكاملة
سنت أمريكي
للكيلوجرام

الســعر للدفع عند
االستالم
(بالدوالر األمريكي
لكل  100رأس)

معدل
تحويل
العلف

الوزن
ً
حيا

البلد

سعر العلف
المركب
بالدوالر األمريكي
لكل  100كجم

168.3
157

1.61

2.3

24.2

1.8

1.8

2

هولندا

36

34.7

مصر

36

28

2.4

2.2

155.1

تايالند

34.7

31.8

1.68

15.4

135.3

الواليات المتحدة
األمريكية

28.9

27.6

1.86

2.7

123.2

أوكرانيا

24

35.2

1.8

2.5

2.2

116.6

البرازيل

26

27

1.79

2.6

3.3

المصدر :حســابات رابوبنــك ومنظمة األغذية والزراعة

التسويق
يتــم شــراء لحــوم الدواجــن فــي األغلــب مــن بائعــي الدواجــن الحيــة بنســبة  64بالمائــة مــن
إجمالــي المبيعــات مقارنـ ًـة بنســبة  29بالمائــة للمجمــد و 4بالمائــة فقــط للحــوم الدواجــن
المبــردة .حيــث أوضــح مســح ُأجــري لصالــح منظمــة األغذيــة والزراعــة حــول مســتهلكي
الدواجــن فــي االســكندرية والقاهــرة الكبــرى والدلتــا أن  49بالمائــة مــن األســر يشــترون
كال مــن الدواجــن الحيــة والمجمــدة ،بينمــا يشــتري  42بالمائــة الدواجــن الحيــة فقــط ،و9
ً
بالمائــة الدواجــن المجمــدة فقــط ،مــع ارتفــاع معــدالت شــراء الدواجــن الحيــة فــي الدلتــا،
وارتفــاع نســبة شــراء الدجــاج المجمــد فــي األســواق الكبيــرة بالمناطــق الحضريــة.

اســتهالك األنــواع المختلفــة مــن لحــوم الدواجــن في مصر –  – 2015باأللف طن والحصة بالنســبة المئوية
الدجــاج الحي (الطازج)

720

%64

الدجاج المجمد

327

%29

منتجات الدجاج

36

%3

الدجاج المبرد

42

%4

اإلجمالي

1.125

المصدر :بيانات المســح الخاصة بمشــروع منظمة األغذية والزراعة
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%100

تقــوم متاجــر الدواجــن بذبــح ،وتنظيــف ،وتســويق  97بالمائــة مــن الدواجــن الحيــة.
والمســتهلكون الذيــن يشــترون الدواجــن الحيــة يفضلونهــا ألنهــا طازجــة ( 62بالمائــة)،
وألســباب تتعلــق بالثقــة ( 27بالمائــة) وألن مذاقهــا أفضــل مــن المجمــدة ( 18بالمائــة).
ً
أســبابا تتعلــق باألســعار لشــرائهم
وذكــر  4بالمائــة فقــط مــن المشــاركين فــي المســح
الدواجــن الحيــة ،حيــث أن  51بالمائــة مــن المســتهلكين الذيــن يفضلــون لحــوم الدواجــن
المجمــدة أشــاروا إلــى الســعر باعتبــاره الســبب الرئيســي للشــراء إلــى جانــب ســهولة
اإلعــداد ( 33بالمائــة) ،والتوافــر ( 15بالمائــة) ،والمــذاق ( 9بالمائــة).
وبالنســبة للمســتهلكين الذيــن يشــترون الدواجــن المجمــدة أو المبــردة ،يفضــل الثلثــان
الدواجــن المجمــدة بســبب طــول فتــرة صالحيتهــا ( 44بالمائــة) ،ووضــوح مــدة الصالحيــة
والبيانــات الموضحــة علــى البطاقــة ( 12بالمائــة) ،وجــودة التخزيــن ( 12بالمائــة) .أمــا
بالنســبة لمــن يشــترون الدواجــن المبــردة ،فنضــارة الطــازج كانــت أهــم عامــل ( 56بالمائــة)
وكذلــك عــدم وجــود مــواد حافظــة وفتــرة التخزيــن القصيــرة ( 28بالمائــة).
وتبيــن نتائــج المســح أهميــة حمــات التوعيــة واالتصــاالت العامــة عنــد إجــراء انتقــال
مــن مبيعــات أســواق الطيــور الحيــة إلــى نظــم اإلنتــاج مــن خــال المذابــح .ودور أســواق
ً
حاليــا ال ُيذكــر فــي نطــاق التســويق للحــوم الدواجــن.
الســوبرماركت
توقعــات إنتــاج الدجــاج في مصر 2021 - 2017
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