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 1991 لسنة 8 رقم العمل بقانون الملحق 1 رقم جدولال

 1221 صفحة 4113 رقم الرسمية الجريدة عدد في 1991-4-11 بتاريخ منشور

  1991-4-11 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 (1جدول رقم )

 قائمة باألمراض الصناعية التي يترتب عليها تعويض

 وصف العملٌة وصف المرض 

 (انثراكس) الخبٌثة الجمرة مرض 1

(Anthrax)  

 التً االعمال وجمٌع الخام الجلود او الشعر او الصوف معالجة
 .المرض بهذا المصابة بالحٌوانات تصالاإل تستدعً

 .مركباته وأ مستحضراته وأ الزرنٌخ معالجة ملحقاته وأ بالزرنٌخ التسمم 2

 .علٌه تحتوي التً المواد او االسبست تصنٌع او معالجة سبستباإل التسمم 3

 ومشتقاته بالبنزٌن التسمم.  أ 4
(Benzene) 

التسمم بناٌترو البنزٌن أو بارا  -ب
أمٌنٌوالبنزٌن أو مشتقاتهما 

أثلٌن وغٌرها أو  -)تراٌنثرولٌن
 (ملحقاتها

(Nitro Benzene Para 
amino benzene Tri- nitro 
line ethylene) 

معالجة البنزٌن أو أي من مشتقاته أو بأٌة عملٌة من عملٌات 
 صنعها أو تنطوي على استعمالها.
رٌن أو مشتقاتها أو القٌام بأٌة ومعالجة النتروٌمرٌن أو أمٌنو النت

عملٌة من عملٌات صنعهما أو تنطوي على استعمالهما مع 
 ملحقاتهما.

 او البابسلفاٌد بكربون التسمم 5
  (carbon- bisulfide)ملحقاته

 او الباٌسلفاٌد كربون استعمال على تنطوي عملٌة اٌة
 مستحضراته

 بالماء الزجاج عمال عٌون صابةإ 6
 (cataract) االزرق

أٌة عملٌة من عملٌات الزجاج تنطوي على التعرض لوهج 
 الزجاج المذاب.

 االزرق بالماء العٌون اصابة 7
 المعدن الشعة للتعرض نتٌجة

 لدرجة المحمىأو  المصهور
 .االحمرار

 المعدن من المنبعثة لالشعة التعرض على عادة تنطوي عملٌة اٌة
 او الحدٌد صنع اثناء فً االحمرار لدرجة المحمى او المصهور

 .وبرمه الفوالذ او الحدٌد تحمٌة اعادة ذلك فً بما الفوالذ

 او الكرومٌك حامض استعمال على تنطوي عملٌة اٌة ملحقاته او بالكروم التقرح 8
 الصودٌوم او البوتاسٌوم او( النشادر) االمونٌوم او الباٌكرمنٌت

 .مستحضراتها او

 المضغوط الهواء مرض 9
(Caisson Disease) 

 .المضغوط الهواء فً تجري عملٌة اٌة
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 عن الناشئ الجلد التهاب مرض 11
  فً تستخدم التً السوائل او الغبار

 (Dermalosis. )الصناعة 

 الجلد التهاب تسبب سوائل او غبار عنها ٌنتج عملٌة اٌة عن
 .وتاكرمه

 تقرح او الظهاري السرطان.  أ 11
 القار او الزفت عنالناشئ  الجلد

 الزٌت او الحجر او القطران او
 منتوجأو  البرافٌن او المعدنً
 المواد هذه من مادة اٌة من مركب

 .رواسبها من راسب او
 الخارجً العٌن قرنٌة تقرح. ب

 او القار او الزفت عن الناشئ
 الزٌت او الحجر او القطران
 منتوج أي او البرافٌن او المعدنً
 المواد هذه من مادة اٌة من مركب

 .رواسبها او

 او الحجر او القطران او القار او الزفت استعمال او معالجة
 من مادة اٌة من مركب منتوج أي او البرافٌن او المعدنً الزٌت

 .رواسبها من راسب او أي او المواد هذه

 او مستحضراته او الفلورٌن استعمال على تنطوي عملٌة اٌة .بالفلورٌن التسمم 12
 .مركباته

 (الرعام) السقاوة مرض 13
(Glanders) 

  السقاوة بمرض مصاب الخٌل فصٌلة من حٌوان باي العناٌة
 .الحٌوان ذلك جثة ومعالجة 

 .مركباته او مستحضراته او الرصاص معالجة .ملحقاته او بالرصاص التسمم 14

 او مستحضراته او الزئبق استعمال على تنطوي عملٌة اٌة .بالزئبق التسمم 15
 .مركباته

 .المنغنٌز على تحتوي التً المواد او المنغنٌز معالجة .بالمنغنٌز التسمم 16

  او مستحضراته او الفسفور استعمال على تنطوي عملٌة اٌة .ملحقاته او بالفسفور التسمم 17
 .مركباته

 سٌلٌكوسز) الرئة تشرب 18

Silicosis) 

 .السٌلٌكا اكسٌد ثانً فٌها ٌستنشق عملٌة اٌة

 .التلغرافٌة االالت استعمال .التلغراف عمال تشنج 19

 او بتراٌكلروٌثٌن التسمم 21
 االثلٌن داٌكلوراٌد او داٌكلورٌثلٌن

 .ملحقاتها او

Trichiorahene Dicgiorde 
Eihviene 

)Trichorethylend( 

 الداٌكلورثٌلٌن او التراكلورٌثٌن صنع سٌاق فً تجري عملٌة اٌة
  .منها أي استعمال على وتنطوي االثلٌن والداٌكلوراٌد او

 .مركباته او االنتٌموان تداول او استعمال .ومضاعفاته باالنتٌموان التسمم 21

 .الكبرٌت تداول او استعمال .بالكبرٌت التسمم 22

 من عنه ٌنشا ما او بالنٌكل التاثر 23
 وقروح. مضاعفات

 .مركباته او النٌكل تداول او استعمال او تحضٌر
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 .الكربون اكسٌد الول التعرض ٌستدعً عمل كل .الكربون اكسٌد باول التسمم 24

 .مركباته او السٌانور حامض تداول او استعمال او تحضٌر .السٌانور بحامض التسمم 25

 او بالكلوروالبروم التسمم 26
 .مشتقاتهما

 .مركباتهما او البروم او الكلور تداول او استعمال او تحضٌر

 عن الناشئة واالعراض االمراض 27
 النشاط ذات المواد او الرادٌوم

 .اكس(  X)  اشعة او االشعاعً

 نشاط ذات اخرى مادة واٌة للرادٌوم التعرض ٌستدعً عمل كل
 .( X)  اشعة او اشعاعً اشعة او

 المعدٌة الحمٌات امراض 28
 .والوبائٌة

 المعدٌة الحمٌات لعالج المخصصة المستشفٌات فً العمل
 .الوبائٌة واالمراض

 عن الناتجة واالمراض االعراض 29
 الضغط لتغٌرات التعرض

 .الجوي

 جوي ضغط تحت العمل او المفاجئ التعرض ٌستدعً عمل كل
 تحت العمل او الجوي الضغط فً المفاجئ التخلخل او مرتفع
 .طوٌلة لمدة منخفض جوي ضغط

 او غاراته او بالبترول التسمم 31
 .ومضاعفاته مشتقاته

 او غازاته او البترول استعمال او تداول ٌستدعً عمل كل
 كانت صلبة المواد لتلك التعرض ٌستدعً عمل أي وكذا مشتقاته

 .غازٌة او سائلة او

 .الرئة رتغب امراض 31
 الرئة تغبر. أ
(Pneoumoconioses) 

 
 
 
 
. باالسبستوس الرئة تغبر. ب
 (Asbestosis) اسبستوسز)

 
 .القطن بغبار الرئة تغبر. ج
 (Bessinosis) بسٌنوسز)

 
  السٌلٌكا لمادة التولد حٌث لغبار التعرض ٌستدعً عمل أي

  بنسبة السٌلٌكا مادة على تحتوي التً المواد او السٌلٌكا لمادة 
  نحت او المحاجر او المناجم فً كالعمل% 5 على تزٌد بنسبة 

  المعادن تلمٌع او الحجرٌة المسندات صناعة فً او طحنها او 
 .التعرض نفس تستدعً اخرى عملٌات أي بالرمل 
 

 .االسبستوس لغبار التعرض ٌستدعً عمل أي
 
 

 .القطن لغبار التعرض ٌستدعى عمل أي

 


