رموز وأوصاف األنشطة وفق التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ISIC4
أنشطة الغذاء واألعالف
كود

وصف النشاط

درجة الخطورة

تصنيف النشاط

وصف النشاط باللغة اإلنجليزية

016311
101022

تشعيع األغذية
انتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور املبردة واملجمدة
انتاج اللحوم املبردة واملجمدة
حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها بمختلف الطرق كالتجفيف والتعليب
أنشطة أخرى تتعلق بانتاج اللحوم الطازجة واملبردة واملجمدة

عالي الخطورة
عالية الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Food irradiation
Producing chilled and frozen poultry, rabbits, and birds.

عالي الخطورة

صناعي

101051
101053
101054
101059

انتاج السجق (النقانق ) والهامبورجر من اللحوم

عالي الخطورة

صناعي

انتاج املرتديال من اللحوم
تهيئة وحفظ الرؤوس والكوارع
صناعة منتجات أخرى من اللحوم
صناعة الدهون الحيوانية الصالحة لألكل
حفظ األسماك واملنتجات السمكية بواسطة التعليب

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
منخفض الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

حفظ األسماك واملنتجات السمكية بواسطة التجفيف أو التدخين أو التمليح

عالي الخطورة

صناعي

حفظ األسماك واملنتجات السمكية بواسطة التبريد أو التجميد
انتاج شرائح السمك والبطارخ الطازجة واملجمدة
انتاج الكافيار وبدائله
صناعة منتجات األسماك لالستخدام البشري

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Preservation fish and fish products by cooling or freezing
Production of fish fillets and fresh and frozen pickled fish
Production of Caviar and its substitutes

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of fish products for human use
Manufacture of fish products as fodder
Other activities related to fish industry

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

101042
101043
101049

101060
102010
102020
102030
102040
102050
102061
102062
102069

صناعة منتجات األسماك كغذاء للحيوان ( أعالف )
أنشطة أخرى متعلقة بصناعة السمك

102070
102080

تصنيع وتجهيز األسماك واألحياء املائية على السفن املتخصصة
تقطيع وتنظيف األسماك واألحياء املائية
انتاج مساحيق الفواكه كالبرتقال والليمون وغيرها من مساحيق العصائر

103012
103013
103015
103019
103021
103022
103023

انتاج عصائر الفواكه
انتاج الفواكه املجففة او املعلبة في السوائل السكرية املركزة
تجهيز وحفظ وتعليب وصناعة الفواكة املجففة
أنشطة أخرى متعلقة بتجهيز الفواكة وعصيرها
تعبئة وحفظ البقوليات (املطبوخة وغير املطبوخة) بالتعليب
انتاج مساحيق الخضروات  ،يشمل ( مساحيق البازيال والفول ...الخ )
صناعة املنتجات الغذائية املصنعة من البطاطس  ،يشمل ( رقائق البطاطس)

103011

Production of chilled and frozen meat
Preservation and preparing meat and its products in different ways as drying and canning
Other activities related to fresh, chilled and frozen meat production
Production of sausage and hamburger from meat
Production of mortadella from meat
Preparing and preservation animal heads and shins
Manufacture of other meat products
Manufacture of edible animal fats
Preservation fish and fish products by caning
Preservation fish and fish products by drying, smoking or salting

manufacturing and processing of fish and aquatic organisms on specialized vessels
Cutting and cleaning fish and water livings
Production of fruit powders as orange, lemon and other fruit powders
Production of fruit juices
Fruit drying, packing and keeping in concentrated glucose fluids
Processing, preservation, packing and manufacture of dried fruit
Other activities related to fruit and juice processing
Packing and preservation legumes (cooked or non-cooked) by caning
)Production of vegetable powders, includes (peas and beans powders...etc
)Manufacture of potato-made food products, includes (potato chips

103024
103025

إنتاج الدقيق والسميد

متوسط الخطورة

صناعي

صناعة الوجبات املجهزة من الخضروات

متوسط الخطورة

صناعي

103029

أنشطة أخرى متعلقة بتحضير أو تعليب أو حفظ الخضراوات الطازجة أو املطبوخة وعصيرها

متوسط الخطورة

صناعي

103031
103032
103041

تبريد وتجميد الفواكه
تبريد وتجميد والخضراوات
تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها
تجفيف وتعبئة العنب والتين وصناعة منتجاتها

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

103049

أنشطة أخرى متعلقة بتجفيف وتعبئة التمور والعنب والتين وصناعة منتجاتها

متوسط الخطورة

صناعي

103050
103062
103069
103070
103080

صناعة صلصة الطماطم
صناعة زبدة املكسرات
أنشطة أخرى متعلقة بتجهيز املكسرات
صناعة املربى والهالميات

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

صناعة املخلالت والطرش ي (التخليل)

متوسط الخطورة

صناعي

103090

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب وصناعة منتجات أخرى من الفواكه والخضراوات

متوسط الخطورة

صناعي

Other activities related to processing, preservation, packing and manufacture of other fruit
and vegetable products

104011
104012
104013
104014
104019

انتاج وتكرير زيت الزيتون

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Production and refining of olive oil
Production and refining of sesame oil
Production and refining of sunflower oil
Production and refining of margarine
Production and refining of other plant oils

استخالص وتكرير الزيوت من األسماك واألحياء البحرية
أنشطة أخرى لصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي

منخفض الخطورة

صناعي

Extraction and refining of animal fats
Extraction and refining of oils from fish and sea livings
Other activities related to manufacture of animal and plant oils and fats

انتاج الحليب السائل الطازج واللبن الطازج
انتاج القشدة

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

انتاج الزبدة أو السمن  ،يشمل ( السمن الحيواني املشتق من الحليب بكافة أنواعه )
أنشطة أخرى متعلقة بانتاج مشتقات الحليب
انتاج الجبن األبيض
انتاج الجبن املطبوخ
انتاج أنواع أخرى من األجبان
صناعة الحليب املجفف (البودرة)

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Production of fresh liquid milk
Cream production
Production of butter or margarine
Other activities related to production of dairy products
Production of white cheese
Production of cooked cheese
Production of other kinds of cheese
)Manufacture of dried milk (powder

103042

104020
104030
104090
105010
105021
105022
105029
105031
105032
105039
105041

انتاج وتكرير زيت السمسم
انتاج وتكرير زيت دوار الشمس
انتاج وتكرير املارغرين
انتاج وتكرير الزيوت النباتية األخرى
استخالص وتكرير الدهون الحيوانية

Manufacture of flour and semolina
Manufacture of processed meals of vegetables
Other activities related to processing, caning and preservation fresh or cooked vegetables
and their juices
Cooling and freezing fruits
Cooling and freezing vegetables
Drying and packing dates and manufacture of their products
Drying and packing grapes and figs and manufacture of their products
Other activities related to drying and packing dates, grapes and figs and manufacture of
their products
Manufacture of tomato sauce
Manufacture of nut butter
Other activities related to nut processing
Manufacture of jam and gels
Manufacture of pickles

105042
105049

صناعة الحليب املكثف

عالي الخطورة

صناعي

أنشطة أخرى متعلقة بصناعة الحليب املجفف (البودرة) واملكثف

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of condensed milk
Other activities related to manufacture of dried and condensed milk

105050
105061
105062

صناعة املثلجات (البوظة أواأليسكريم)
انتاج مصل اللبن املركز والجاف
انتاج الجبنين (كازين) وسكر اللبن (الكتوز)

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

منخفض الخطورة

صناعي

Manufacture of ice cream
Production of condensed and dried whey
)Production of casein and milk sugar (lactose

105069

أنشطة اخرى متعلقة بانتاج مصل اللبن الطازج واملركز والجاف وانتاج الجبنين أو سكر اللبن

عالي الخطورة

صناعي

Other activities related to production of fresh, condensed and dried whey, casein or milk
sugar

105070
105090

انتاج اللبن الزبادي والروب واللبنة
أنشطة أخرى لصناعة منتجات الحليب واأللبان

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

Production of yogurt and dehydrated yogurt
Other activities related to manufacture of milk and dairy products

106115
106130
106140

انتاج الشوفان
انتاج دقيق من األرز
طحن الخضراوات البقولية املجففة والجوزيات املعدة لألكل وتعبئتها
صناعة دقيق وعجين للمخابز
صناعة أطعمة اإلفطار من الحبوب على شكل رقائق  ،يشمل ( كورن فليكس  ،شيبس  ..الخ )

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Oats production
Production of flour from rice
Milling and packing of dried leguminous vegetables and edible nuts

تصنيع منتفخات الذرة
أنشطة أخرى لصناعة طحن الحبوب
صناعة النشا من الذرة

منخفض الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

صناعة النشا من البطاطا
صناعة النشا من النباتات األخرى

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

متوسط الخطورة
متوسطة الخطورة

صناعي
صناعي

متوسط الخطورة

صناعي

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي

متوسطة الخطورة
متوسط الخطورة
متوسطة الخطورة
متوسط الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

106150
106160
106161
106190
106211
106212
106219
106220
106230
106240
106290
107120
107130
107140
107150
107160
107170
107181
107190
107211
107212

طحن الذرة املنداة
صناعة الجلوكوز وشراب الجلوكوز وسكر الشعير(امللتوز) وانتاج الجيلوتين
انتاج وتكرير زيت الذرة
أنشطة أخرى لصناعة النشا ومنتجاته
صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة املخابز اآللية
صناعة الفطائر بأنواعها
صناعة الجاتوه والبيتيفور والكعك بأنواعه
صناعة البسكويت بأنواعه
صناعة خبز األكالت الشعبية ورقائق املعجنات النيئة وتشمل املتاي
صناعة منتجات املخابز املجمدة
صناعة الحلويات الشعبية والشرقية بمختلف أنواعها
أنشطة أخرى لصناعة منتجات املخابز
استخراج السكر الخام من قصب السكر أوالبنجر
انتاج شراب سكر القصب والبنجر

Manufacture of flour and dough for bakeries
)Manufacture of breakfast grain foods in flakes, includes (cereals, chips... etc.
Popcorn manufacturing
Other activities of manufacture of grain milling
Manufacture of starch from corn
Manufacture of starch from potatoes
Manufacture of starch from other plants
Corn milling
Manufacture of glucose, glucose syrup, barley sugar (maltose) and gluten production
Production and refining of corn oil
Other activities of manufacture of starch and its products
Manufacture of bread and bread products by automatic bakeries
Manufacture of different kinds of pies
Manufacture of layer cake and all kinds of cakes
Manufacture of all kinds of biscuits
Baking traditional bread and raw pastry chips, including Almatay
Manufacture of frozen bakery products
Producing traditional and eastern sweets
Other activities of manufacture of bakery products
Extraction of raw sugar from cane and beet sugar
Production of cane and beet sugar syrup

107213
107214

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي

Production of Maple sugar

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي

Production of invert sugar
Production of palm sugar

انتاج أنواع سكر وسوائل سكرية كثيفة أخرى
تعبئة السكر  ،يشمل ( سكر القوالب )
أنشطة أخرى لصناعة السكر وتكريره
ُ
صنع الكاكاو والشوكوالتة والحلويات السكرية
صناعة الكاكاو في شكل معجون أو مسحوق أو كتل

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
متوسطة الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Production of other kinds of sugar and condensed sugar liquids
)Sugar packing, includes (sugar molds
Other activities of sugar manufacture and refining

107330
107340
107350
107360
107390

صناعة زبدة الكاكاو أو دهن أو زيت الكاكاو
أنشطة أخرى لصناعة الكاكاو
انتاج الشكوالته بالحليب والشوكالته البيضاء والغامقة وغيرها من أنواع الشوكالته
صناعة الحلويات السكرية  ،يشمل ( امللبس و الكراميل والتوفي والنوغا " راحة الحلقوم" )
صناعة اللبان ( العلك)

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

صناعة الحالوة الطحينية
حفظ الفواكه والجوزيات وغيرها من النباتات في السكر
أنشطة أخرى لصناعة الكاكاو والشكوالته والحلويات السكرية

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

107411
107412
107419
107420
107430

صناعة املكرونة بكافة أنواعها
صناعة الشعيرية بكافة أنواعها
أنشطة أخرى متعلقة بصناعة املكرونة والشعيرية بأنواعها
صناعة الكسكس ى (املغربية)
صناعة العجائن املحشوة املعبأة في علب أو املجمد

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of all kinds of pasta
Manufacture of all kinds of noodles
Other activities related to manufacture of all kinds of pasta and noodles
Manufacture of couscous
Manufacture of packaged or frozen stuffed pastries

107441
107442
107449

صناعة العجائن املحشوة املطبوخة
صناعة العجائن املحشوة غير املطبوخة
أنشطة أخرى متعلقة بصناعة العجائن املحشوة

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي

متوسط الخطورة

صناعي

Manufacture of cooked stuffed pastries
Manufacture of non-cooked stuffed pastries
Other activities related to manufacture of stuffed pastries

107490
107501
107502
107503
107504
107505
107506
107508

أنشطة أخرى لصناعة املكرونة واملنتجات النشوية املماثلة
ً
ُ
صنع أطباق اللحوم املحضرة مسبقا
ً
ُ
صنع أطباق الدواجن املحضرة مسبقا
ُ
صنع أطباق السمك ،بما في ذلك السمك املقلي
ُ
صنع شرائح البطاطس
ُ
صنع أطباق الخضر الجاهزة
َّ
َّ
ُ
صنع أنواع الحساء املعلبة والوجبات املعدة تحت التفريغ ( بدون ملسها )
ُ
صنع البيتزا َّ
املجمدة أو املحفوظة بشكل آخر

متوسط الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Other activities of manufacture of pasta and similar starch products
Manufacture of meat dishes
Manufacture of poultry dishes
Manufacture of fish dishes, including fried fish
Manufacture of potato slices
Manufacture of ready vegetable dishes

107215
107216
107219
107220
107290
107300
107311
107312
107319
107320

انتاج العسل األسود (املوالس أو الدبس)

)Production of black honey (molasses

انتاج سكر القيقب
انتاج السكر املحول
انتاج سكر النخيل

Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Manufacture of cocoa in form of paste, powder or pellet
Manufacture of cocoa butter, fat or oil
Other activities of cocoa manufacture
Production of milk chocolate, white and dark chocolate and other kinds of chocolate
)Manufacture of sugar sweets, includes (candies, caramel, toffee, nougat
Manufacture of gum
Manufacture of Halvah
Preservation fruits, nuts and other plants in sugar
Other activities of manufacture of cocoa, chocolate and sugar sweets

)Manufacture of kinds of canned soup and meals prepared under vacuum (without touch
Manufacture of frozen or preserved pizza in another way

ُ
صنع وجبات وأطباق جاهزة أخرى

متوسط الخطورة

صناعي

صناعة بدائل البن

منخفض الخطورة

صناعي

Manufacture of other ready meals and dishes
Manufacture of coffee substitutes

صناعة أغذية األطفال الرضع
تكرير وطحن ملح الطعام

عالي الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي

صناعة الحساء بكافة أشكاله
صناعة التوابل ومرق التوابل
صناعة الخل
صناعة الخميرة
صناعة املايونيز

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of baby foods
Salt refining and milling
Manufacture of all kinds of soup
Manufacture of spices and broths
Manufacture of vinegar
Manufacture of yeast
Manufacture of mayonnaise

صناعة الكاتشب والصلصة الحارة

متوسط الخطورة

صناعي

Manufacture of ketchup and hot sauce

متوسط الخطورة

صناعي

Other activities related to manufacture of all kinds of soup, spices, broths, vinegar, yeast,
mayonnaise, ketchup and hot sauce

107950
107960
107971
107972
107973

تعبئة الشاي وبدائل الشاي  ،يشمل ( النعناع والزهورات والبابونج واألعشاب البرية )
انتاج العسل الصناعي وشراب السكر املسحوق ( الكراميل )

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي

صناعة خالصات ومكسبات الطعام للمواد الغذائية واملشروبات الطبيعية
صناعة خالصات ومكسبات الطعام للمواد الغذائية واملشروبات الصناعية
صناعة املكمالت الغذائية وأغذية الحمية

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

)Tea packing and tea substitutes, includes (mint, flowers, chamomile and wild herbs
)Production of industrial honey and powdered sugar syrup (caramel
Manufacture of extracts and food additives for foodstuffs and natural drinks
Manufacture of extracts and food additives for foodstuffs and industrial drinks
Manufacture of dietary supplements and diet foods

107974
107975

صناعة منتجات البيض وزالل البيض
صناعة الطحينية السائلة

عالي الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي

Manufacture of egg products and egg whites
Liquid halvah production

107979

أنشطة أخرى متعلقة بصناعة خالصات ومكسبات الطعام للمواد الغذائية واملشروبات

متوسط الخطورة

صناعي

Other activities related to manufacture of extracts and food additives for foodstuffs and
drinks

107990

أنشطة أخرى لصناعة املنتجات الغذائية األخرى غير مصنفة في موضع أخر

متوسط الخطورة

صناعي

Other activities of manufacture of other food products that are unspecified in another
position

108011
108012

صناعة األعالف املركزة للحيوانات

عالي الخطورة

صناعي

صناعة أعالف املاشية

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of concentrated fodder for animal
Manufacture of cattle fodder

صناعة املنتجات النباتية الثانوية كغذاء للحيوان
إعداد وطحن وكبس أعالف الحيوانات

منخفض الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي

إنتاج أحجار امللح الخاصة بأغذية الحيوانات
ُ
صنع اإلضافات العلفية غير الدوائية
أنشطة أخرى متعلقة بصناعة األعالف للحيوانات
صناعة أعالف الدواجن
صناعة أعالف الطيور
صناعة املنتجات الثانوية ملسالخ الدواجن كغذاء للحيوان:

منخفض الخطورة
متوسطة الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of secondary plant products as animal feed
Preparation, milling and pressing of animal feed
Production of salt lick stones for animal feed
Manufacture of non-pharmaceutical feed additives
Other activities related to manufacture of animal fodder
Manufacture of poultry fodder
Manufacture of bird fodder
Manufacture of products of poultry slaughterhouses as animal feed

107509
107912
107920
107930
107941
107942
107943
107944
107945
107946

أنشطة أخرى متعلقة بصناعة الحساء بكافة أشكاله  ،وصناعة التوابل ومرق التوابل والخل والخميرة وصناعة
107949
املايونيز والكاتشب والصلصة الحارة

108013
108014
108015
108016
108019
108021
108022
108023

أنشطة أخرى متعلقة بصناعة أعالف الدواجن والطيور

عالي الخطورة

صناعي

صناعة أعالف الحيوانات األليفة

متوسط الخطورة

صناعي

Other activities related to manufacture of poultry and bird fodder
Manufacture of pet fodder

صناعة بدائل الحليب لرضاعة صغار الحيوانات
أنشطة أخرى لصناعة األعالف الحيوانية
صناعة شراب الشعير  ،يشمل ( البيرة بدون كحول )

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي

صناعة املشروبات الغازية املرطبة
صناعة املشروبات املنكهه بخالصات أو أرواح الفاكهة
صناعة مشروبات الطاقة

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of milk substitutes for breastfeeding young animals
Other activities of animal fodder manufacture
)Manufacture of barley syrup, includes (non-alcoholic beer
Manufacture of soft drinks
Manufacture of fruit-flavored beverages

110419

أنشطة أخرى متعلقة ُ
بصنع املشروبات غير الكحولية  ،انتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة في زجاجات

متوسط الخطورة

صناعي

110422
110490

انتاج وتعبئة املياه النقية املفلترة
أنشطة أخرى لصناعة املشروبات واملياه املعدنية والغازية
صناعة الجيالتين ومشتقاته
صناعة الزيوت األساسية
تعديل الزيوت والدهون كيمائيا

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Production of ice for human use
Food and beverages distribution center
Wholesale feed and non-pharmaceutical feed additives
Wholesale of pet fodder
Refrigerated food stores
Animal food and feed stores
Frozen food stores
Dry food stores
Food laboratories
Verification of conformity and certification of food products and establishments
Food consulting services activities
Feed consulting services
Pesticides consulting services
Packaging of animal feeds

108029
108030
108040
108090
110300
110411
110412
110413

202921
202931
202932
202933

صناعة أنواع البروتينات

202939

صناعة الزيوت األساسية وتعديل الزيوت والدهون كيمائيا وصناعة أنواع البروتينات األخرى

متوسط الخطورة

353005
463077
462092
463080

إنتاج الثلج لالستخدام االدمي
مراكز التوزيع لألغذية واملشروبات
البيع بالجملة لألعالف واإلضافات العلفية غير الدوائية
البيع بالجملة الغذية واعالف الحيوانات املنزلية
مخازن املواد الغذائية املبردة
مخازن أغذية وأعالف الحيوانات
مخازن املواد الغذائية املجمدة

متوسط الخطورة
منخفض الخطورة
متوسط الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي

متوسط الخطورة
متوسط الخطورة

غير صناعي
غير صناعي

متوسط الخطورة

غير صناعي

521098
712031
712074
749035
749075
749076

مخازن املواد الغذائية الجافة
املختبرات الغذائية

منخفض الخطورة
عالي الخطورة

غير صناعي
غير صناعي

التحقق من املطابقة ومنح الشهادات للمنتجات واملنشآت الغذائية
أنشطة خدمات استشارات غذائية
أنشطة االستشارات في مجال االعالف
أنشطة االستشارات في مجال املبيدات

متوسط الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي

829206

تعبئة أعالف الحيوانات في أكياس أو عبوات

متوسط الخطورة

صناعي

521021
521022
521091

Manufacture of energy drinks
Other activities related to manufacture of non-alcoholic beverages and production of
mineral water and other bottled water
Production and packaging of pure filtered water
Other activities of manufacture of beverages, mineral and soft water
Manufacture of gelatin and its derivatives
Manufacture of basic oils
Chemical modification of oils and fats
Manufacture of kinds of proteins
Manufacture of basic oils, chemical modification of oils and fats and manufacture of other
kinds of proteins

أنشطة الدواء
كود

وصف النشاط

درجة الخطورة

201125
202311
202313
202341

ُ
صنع الغازات الطبية
صناعة الصابون بجميع أشكاله  ،يشمل ( املعجون  ،السائل  ،الجاف )
صناعة الشامبوهات
صناعة العطورات الرجالية والنسائية
صناعة الكولونيا وماء التواليت
خلط وتعبئة العطور والزيوت والنباتات
صناعة مستحضرات عطرية أخرى لالستخدام الشخص ي

عالي الخطورة

صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

عالي الخطورة
متوسط الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

202351
202352
202359
202361

صناعة مستحضرات الحالقة

صناعة مستحضرات التجميل
صناعة مستحضرات العناية باليدين واألرجل
صناعة مستحضرات التجميل  ،ومستحضرات العناية باليدين واألرجل األخرى

عالية الخطورة
عالية الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

202390

أنشطة أخرى لصناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطورات ومستحضرات التجميل

عالي الخطورة

صناعي

Other activities of manufacture of soaps, cleaning and polishing products, perfumes and
cosmetics

210010
210020

صناعة املستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري
صناعة املستحضرات الصيدالنية لالستخدام البيطري

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

Manufacture of pharmaceutical products for human consumption
Manufacture of pharmaceutical products for veterinary use

210030
210051
210052

صناعة منتجات نباتية مطحونة أو مصنعة أو محضرة
صناعة املواد الدوائية املستخدمة في صنع األدوية

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Production of grinded, manufactured or prepared plant products
Manufacture of chemicals used in making medicines

عالي الخطورة

صناعي

210059

صناعة املواد الكيميائية املستخدمة في صنع املستحضرات الصيدالنية  ،يشمل ( األدوية  ،الفيتامينات ،
املنتجات الهرمونية  ،سكر كيميائي نقي  ..الخ )

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of chemicals used in making pharmaceutical products

210090

أنشطة أخرى لصناعة املستحضرات الصيدالنية والكيماويات الدوائية واملنتجات النباتية الطبية

عالي الخطورة

صناعي

Other activities of manufacture of pharmaceutical products, pharmaceutical chemicals and
medicinal plant products

462091
464951
461041
461042
464952

البيع بالجملة ألعالف املاشية الخاصة باإلضافات العلفية الدوائية
البيع بالجملة للسلع الصيدالنية
وكالء البيع في األدوية
وكالء البيع في مستحضرات التجميل
البيع بالجملة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون التجميل

متوسط الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي

Wholesale of pharmaceutical feed additives
Wholesale pharmaceutical goods
Establishments that import, store and sell wholesale pharmaceutical products
Establishments that import, store and sell wholesale beauty products
Wholesale of perfumeries, cosmetics and soaps

202342
202345
202349

202362
202369

210053

صناعة مزيالت وفرد الشعر بكافة أشكالها
صناعة مستحضرات الحالقة و مزيالت وفرد الشعر والجليسرين األخرى

صناعة املواد الدوائية املستخدمة في صنع الفيتامينات
صناعة املواد الدوائية املستخدمة في صنع املنتجات الهرمونية األخرى

تصنيف النشاط

وصف النشاط باللغة اإلنجليزية
Manufacture of Medical Gases
)Manufacture of all kinds of soaps, includes (liquid and dry paste
Manufacture of shampoos
Manufacture of men and women perfumes
Manufacture of cologne and toilet water
Mixing and packing perfumes, oils and plants for external use
Manufacture of other aromatic products for personal use
Manufacture of Shaving products
Manufacture of Hair removal and relaxer/straightener products
Manufacture of other shaving products, hair straighteners and depilatories and glycerol
Manufacture of cosmetics
Manufacture of hand and foot care products
Manufacture of other cosmetics and hand and foot care products

Manufacture of pharmaceutical materials used in making vitamins
Manufacture of pharmaceutical materials used in making other hormonal products

477212
477250

بيع األعشاب الطبية الطبيعية بالجملة

عالي الخطورة
عالي الخطورة

غير صناعي
غير صناعي

Retail sale of medical herbs

712037

مختبرات منتجات التجميل

متوسط الخطورة

غير صناعي

Cosmetic Products Laboratories

712086

التحقق من املطابقة ومنح الشهادات للمنتجات واملنشآت الدوائية والتجميل

منخفض الخطورة

غير صناعي

Verification of conformity and certification of Pharmaceutical and cosmetic products and
establishments

749052
749053

أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدالنية
خدمات االستشارات في التيقظ الدوائي
مراكز الدراسات السريريه
خدمات االستشارات في تقديم معلومات األدوية والسموم
خدمات االستشارات في دراسات التكافؤ والتوافر الحيوي

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

غير صناعي
غير صناعي

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة

غير صناعي
غير صناعي

Activities of scientific offices of pharmaceuticals
Consultation services in pharmacovigilance
Clinical studies centers
Consultation services in providing drug and poison information

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
متوسطة الخطورة

غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي

Consulation services in bioavailability and bioequivalence studies
Cosmetic consulting services
pharmaceutical consulting centers

عالية الخطورة

غير صناعي

Consulting activities in pharmaceutical analysis

749054
749055

أنشطة مستودعات االدوية

749056
749074
749077

أنشطة االستشارات في مجال التجميل
مراكز االستشارات الدوائية في مجال األدوية

749078

أنشطة االستشارات في تحليل املستحضرات الصيدالنية

Drug warehouse activities

أنشطة األجهزة واملنتجات الطبية
كود

وصف النشاط

درجة الخطورة

تصنيف النشاط

وصف النشاط باللغة اإلنجليزية

139950
143041
152030
202152

صناعة الحشو من املواد النسيجية  ،يشمل ( الحفاظات الصحية  ،وسدات قطنية لوقف النزيف )
صناعة الجوارب املخصصة ملرض ى السكر
صناعة األحذية الرياضية والطبية واملهنية
صناعة املطهرات واملعقمات لالستخدام الطبي
صناعة مستحضرات تنظيف الفم واألسنان
صناعة معاجين أو مساحيق تثبيت األسنان الصناعية

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of padding of Textile material, including Adult Diapers and Cotton Cushions

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

202379

صناعة مستحضرات تنظيف الفم أو األسنان بما فيها معاجين أو مساحيق تثبيت األسنان الصناعية األخرى

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of other mouth or teeth cleaning products, including dental pastes or powders

202952
210041
210042

صناعة الكواشف املخبرية الطبية
صناعة الضمادات الجراحية ضمادات الكسور
صناعة الحشو الطبي
صناعة خيوط الجراحة
صناعة القطن الطبي
صناعة الضمادات الجراحية والحشو الطبي وضمادات الكسور وخيوط الجراحة األخرى

عالية الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of In-Vitro medical device
Manufacture of surgical dressings and fracture bandages
Manufacture of surgical filling
Manufacture of surgical threads
Manufacture of medical cotton
Manufacture of other surgical dressings, surgical filling, bandages and surgical suture

210071
221940
265132

صناعة اجهزة وأشرطة قياس نسبة السكر في الدم
صناعة األصناف الصحية أو الصيدالنية من املطاط
صناعة أجهزة التحليل في املختبرات  ،يشمل ( معدات تحليل الدم )

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of blood sugar level measuring devices and strips
Manufacture of pharmaceutical and medical rubber products
)Manufacture of laboratory analytical instruments, including (blood work equipment

266011

صناعة املعدات واألنابيب واألجهزة اإلشعاعية العادية وإجزائها لألغراض الطبية والعلمية واألبحاث  ،يشمل (
أشعة إكس  ،أشعة بيتا  ،أشعة جاما )

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of radioactive equipment, pipes, devices, and their parts for researches, and
medical and scientific purposes

عالي الخطورة

صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

Manufacture of CT scan equipment
Manufacture of MRI equipment
Manufacture of ultrasound Equipment

عالي الخطورة

صناعي
صناعي

Manufacture of PET scan equipment
Manufacture of medical laser
Manufacture of other radioactive equipment, pipes, devices, and their parts for researches,
and medical and scientific purposes
Manufacture of pacemakers
Manufacture of electrocardiography equipment
Manufacture of hearing aids
Manufacture of medical endoscopy

202371
202372

210043
210044
210049

266012

صناعة معدات التصوير املقطعي بالحاسب اآللي
صناعة معدات التصوير بالرنين املغناطيس ي
صناعة معدات التصوير باملوجات فوق الصوتية

266015

صناعة معدات التصوير املقطعي بانبعاث البوزوترون
صناعة معدات الليزر الطبي

عالي الخطورة

266019

صناعة املعدات واألنابيب واألجهزة اإلشعاعية العادية وإجزائها لألغراض الطبية والعلمية واألبحاث األخرى

عالي الخطورة

صناعي

266021
266022
266023
266024

صناعة منظمات ضربات القلب
صناعة أجهزة تخطيط القلب
صناعة أجهزة تقوية السمع
صناعة املناظير األلكترونية الطبية

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

266013
266014
266016

Manufacture of diabetic socks
Manufacture of sports, medical or professional shoes
Medical Devices warehouse activities
Manufacture of mouth and teeth cleaning products
Manufacture of dental pastes or powders

266029

صناعة املعدات واألجهزة اإللكترونية الطبية والعالجية األخرى

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of other electronic medical and therapeutic devices and equipment

266090

صناعة اجهزة ومعدات أشعاعية وإلكترونية طبية وعالجية غير مصنفة في موضع آخر

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of other radioactive and electronic medical and therapeutic equipment and
devices not elsewhere classified

267001
267002
275042

صناعة امل رايا الطبية
صناعة أدوات التكبير البصرية
صناعة ماكينات تنظيف األسنان
صناعة أجهزة كهربائية مخبرية وإشعاعية أخرى وما شابهها

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of magnifiers
Manufacture of tooth cleaners

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of other laboratory and radioactive electrical appliances

325010

صناعة املنتجات واملستهلكات الطبية ذات االستخدام الواحد

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of sterile sheets, Textile and surgical suture

325021

صناعة حشوات إعادة بناء العظام

عالي الخطورة

صناعي

Manufacture of rebuilding bones fillings

325022
325023

صناعة األج زاء املعدنية لتثبيت العظام  ،يشمل ( األسياخ والصفائح واملسامير اللولبية )
صناعة أجهزة تقويم األعضاء
صناعة األطراف الصناعية
صناعة أجهزة تجبير الكسور

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

صناعة حشوات األسنان
صناعة األفران املستخدمة في عيادات األسنان

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

)Manufacture of metal fixing bones chips, including (sticks, plates, and spiraling nails
Manufacture of orthopedic devices
Manufacture of prosthetics
Manufacture of devices for fractures treatment

عالي الخطورة

صناعي

325033
325039
325041

صناعة معدات طب األسنان
صناعة املعدات واألدوات والتجهيزات الخاصة بطب األسنان األخرى
صناعة أجهزة التنظيف باملوجات الفوق صوتية للمختبرات

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

325042
325043
325044

صناعة أجهزة ومعدات التعقيم .
صناعة أجهزة ومعدات التقطير والترشيح للمختبرات
صناعة أجهزة الفصل الدوراني املستخدمة في املختبرات
صناعة معدات وتجهيزات املختبرات غير املصنفة في موضع آخر األخرى

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

Manufacture of other laboratory equipment not elsewhere classified
Manufacture of medical examination tables and surgery furniture

صناعي

Manufacture of medical beds supplied with mechanical additions for movement
Manufacture of dental chairs
Manufacture of Medical furniture

279001

325024
325025
325026
325029
325031
325032

صناعة العكازات الطبية
صناعة التجهيزات الطبية الخاصة بمعالجة كسور العظام وتقويم األعضاء األخرى

325049
325051

صناعة طاوالت الفحص الطبي وأثاث الجراحة

325052

صناعة األسرة الطبية املزودة بإضافات ميكانيكية للحركة

عالي الخطورة

325053
325059
325061
325062
325063
325064
325065

صناعة مقاعد طب األسنان
صناعة أنواع أخرى من األثاث الطبي
صناعة األبر واملحاقن الطبية أو خالف ذلك
صناعة مقاييس الحرارة الطبية
صناعة أنابيب عمليات القسطرة والتغذية والشفط وخالف ذلك
صناعة أجهزة غسيل الكلى وملحقاتها
صناعة أجهزة التنفس والتخدير الطبي

عالي الخطورة

صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالية الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

Manufacture of medical mirrors

Manufacture of medical crutches
Manufacture of other medical equipment bone fractures treatment, and orthopedic
Manufacture of tooth fillings
Manufacture of dental clinics ovens
Manufacture of dental instrument
Manufacture of other dental tools and equipment
Manufacture of ultrasound laboratory cleaning devices
Manufacture of sterilization devices and equipment
Manufacture of distillation and filtration laboratory devices and equipment
Manufacture of laboratory rotary separators

Manufacture of medical needles and syringes
Manufacture of medical thermometers
Manufacture of pipes for catheter operations, nutrition, and suction
Manufacture of hemodialysis equipment and related accessories
Manufacture of Respirators and Anesthesia machine

325069
325071

صناعة أنواع أخرى من التجهيزات الطبية غير املصنفة في موضع آخر
صناعة أدوات وأجهزة طب العيون  ،يشمل ( املناظير وامل رايا )

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

325072
325073
325074
325075
325079

صناعة العيون الزجاجية البديلة
صناعة النظارات الطبية

عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي

عالي الخطورة
عالي الخطورة

صناعي
صناعي

أنشطة أخرى لصناعة األدوات والتجهيزات الطبية والخاصة بطب األسنان
البيع بالجملة لألجهزة واملعدات واملستلزمات الطبية
البيع بالجملة لألجهزة املخبرية والتشخيصية الطبية

عالي الخطورة
عالي الخطورة
منخفض الخطورة

صناعي
صناعي
غير صناعي

متوسطة الخطورة

غير صناعي

464959

البيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية واالدوات واألجهزة الطبية والعطور ومستحضرات التجميل األخرى

منخفض الخطورة

غير صناعي

Wholesale of other pharmaceutical and medical devices, medical equipment and
appliances, and perfumeries, cosmetics and soaps

464971

البيع بالجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية ( النظارات ) واملكبرات واملناظير

منخفض الخطورة

غير صناعي

Wholesale of photographic and optical goods (e.g. sunglasses, binoculars, magnifying
)glasses

477221
477222
477224

البيع بالتجزئة ألجهزة تقويم األعضاء
البيع بالتجزئة لألجهزة واملعدات واملستلزمات الطبية
البيع بالتجزئة لألجهزة املخبرية والتشخيصية

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
متوسطة الخطورة

غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي

Retail sale of orthopaedic devices
Retail sale of medical equipment , tools and supplies
Retail sale of In-Vitro medical device including accessories

477290

أنشطة أخرى لبيع املنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر
متخصصة

منخفض الخطورة

غير صناعي

Other retail sale of pharmaceutical and medical devices, cosmetic and toilet articles in
specialized stores

521023
691061
712077

مخازن األجهزة واملنتجات الطبية
التمثيل القانوني ملصنعي األجهزة واملنتجات الطبية
التحقق من مطابقة األجهزة واملنتجات الطبية

منخفض الخطورة
منخفض الخطورة
متوسط الخطورة

غير صناعي
غير صناعي
غير صناعي

Verification of medical devices and products conformity

712078
749036

مختبرات األجهزة واملنتجات الطبية
أنشطة خدمات استشارات في مجال تنظيم األجهزة الطبية

متوسط الخطورة
منخفض الخطورة

غير صناعي
غير صناعي

Medical devices and products labs
Medical Device Regulatory Consulting Activities

749037

أنشطة تقديم االستشارات وخدمات توكيد الجودة والحماية من اإلشعاع في مجال الصحة اإلشعاعية

متوسط الخطورة

غير صناعي

Activities of providing consultations and services of quality assurance and radiological
protection in the field of radiological health

325081
325082
325089
325090
464956
464957

صناعة النظارات الشمسية
صناعة العدسات الالصقة
صناعة أدوات وأجهزة طب العيون وأدوات تصحيح اإلبصار األخرى
صناعة سماعات األذن ملعالجة ضعف السمع
صناعة األحذية الطبية وأجزائها املخصصة لتصحيح املش ي
صناعة أدوات تقويم أنواع أخرى من اإلعاقات األخرى

Manufacture of other medical equipment not elsewhere classified
)Ophthalmologic equipment and devices, including (specula and mirrors
Manufacture of substitute glass eyes
Manufacture of medical glasses
Manufacture of sun glasses
Manufacture of contact lenses
Manufacture of other ophthalmologic equipment and devices, and vision correction tools
Manufacture of ear buds for hypoacusis treatment
Manufacture of orthopedic shoes and their parts to correct walking
Manufacture of other tools for other types of disability treatment
Other activities of manufacturing medical and dental tools and equipment
Wholesale of Medical Devices
Wholesale of In-Vitro medical device including accessories

Medical Devices warehouse activities
Legal representation of medical products and devices' manufacturers

