
Oy Bonum-Safety Ab 

 
Oy Bonum-Safety Ab يعمل كخبير سالمة في أوروبا وخارجها .
.شركتنا تشمل التدريب على السالمة واألمن وكذلك عمليات التفتيش  



     Oy Bonum-Safety Ab 

• نقدم مقترحات تشريعية . عادة ما يعمل الويب كحلقة وصل بين السلطات والمشغلين الميدانيين
شركتنا عضو في الجمعية المسجلة لمفتشي أجهزة السالمة الفنلندية . ومراسيم وكيفية تنفيذها

(Suomen Suojalaitetarkastajat ry) 

 



     Oy Bonum-Safety Ab 

•  عالمة تجارية مسجلة رسمية ®

• SuoTu®  تعني الحماية( suojelu)  والسالمة( turvallisuus). 

• .الهدف الرئيسي هو خدمة العمالء وأرباب العمل لضمان تأهيل مقدمي الخدمة  



     Oy Bonum-Safety Ab 

Oy Bonum-Safety Ab  العالمات التجارية المملوكة لشركةOy Bonum-Safety Ab: 

SuoTu® 

 بطاقة مدير الرفع الدولي

 ®passالسالمة المهنية الدولية 

 



Oy Bonum-Safety Ab 

 

إذا لم . يجب أن يتمتع المفتش دائًما بمؤهالت كافية للقيام بأي تفتيش أو تدريب أو ترخيص
.يكن لدى فنان األداء ، فسيكون نفس الفحص أو التدريب لن يتم على اإلطالق  

 



Oy Bonum-Safety Ab 

 

ال يجوز إصدار بطاقات أو شهادات   لهذا السبب ،     SuoTu  إال بواسطة
 SuoTu  مدربين مرخصين من



Oy Bonum-Safety Ab 

 
يمكن لمدير المشروع والمقاولين والمشتركين العامين اإلعالن بالفعل عن المؤهالت التي ينبغي أن 

.يتمتع بها الموظفون عند طلب عرض أسعار  

.قد تشير أيًضا إلى التدريب الذي يجب إكماله قبل بدء العمل     

 



     Oy Bonum-Safety Ab 
EU / 92/57 (VNa 205/2008 ، VNa 403/2008 ، TTurvL 
738/02 
 بطاقة مدير الرفع الدولية
Telinetyökortti 
 بطاقة رف مفتش

 رفع بطاقة المشرف
HSE  شهادة/ بطاقة الخبراء / المراقب  

 رخصة قيادة رافعة شوكية ورافعة

 شهادة منسق األمن

بطاقة/ دبابة وتخزين تصريح   

 األمن والتحكم في الوصول
TTK - SSG - Finland® ( جواز السفر الدولي + بطاقة السالمة المهنية 

 للسالمة المهنية

 



     Oy Bonum-Safety Ab 

  

 

• (باستثناء قانون السالمة المهنية)قانون التزامات المقاول ومسؤوليته عند انتهاء العمل   

• المقاولين عند تسليم  Oy Bonum-Safety Abيساعد المتخصصون والمعاونون في 
.الشهادات والمستندات المطلوبة بموجب القانون أو العامل  

• المراسيم الحكومية . )وهي تساعد أرباب العمل أيًضا في تأمين تعويض العمال
(.447/2016و  678/2015  

 



     Oy Bonum-Safety Ab 

ماته الغرض من ذلك هو التأكد من وفاء صاحب العمل بالتزا

:القانونية ، مثل  

 المستفيد الضريبي

 التأمين ضد الحوادث المهنية

 واجب واحد للرعاية الصحية

.وهذا هو الحال كذلك  



     
     Oy Bonum-Safety Ab 

(األكثر شيوًعا)تحكم المقاول   

 VNa 678/2015قانون مسؤولية العمالء 

 التزامات صاحب العمل القانونية

 إصابة التأمين

 التأمين ضد المسؤولية

 VNa 447/2017كتب بواسطة الموظف 

 متطلبات صحة وسالمة الموظف

 التزامات صاحب العمل

 تأمين

 VNa 459/2015التأمين ضد الحوادث 

(اختياري ، شرط أساسي ثابت)تأمين المسؤولية   

 العمل المرخص به والبطاقات والشهادات

57/  92. دير ETY (VNa 205/2009) VNa 403/2008 ، TTurvL 738/2002 

 التزام صاحب العمل بضمان احتراف المؤلفين


