
 

 شركة الكرم

شركة الكرم شركة معتمدة ومسجلة قانونيا في السجل 

التجاري البلجيكي وتقدم مختلف الخدمات التي من شانها 

العملية وتقديم كافة ان ترتقي بمستوى عمالئها من الناحية 

االستشارات والنصائح والحلول التي تضمن حياة متوازنة 

في مجتمع يخاف الكثيرون ركوب موجته ,شركة الكرم 

تاسست بغية مد يد العون للقادمين الجدد في مملكة بلجيكا 

ورسم خطة ناجحة تمهد الطريق للمقيمين الجدد بغية 

نية والتي في الحصول على كافة حقوقهم المدنية والقانو

 بعض االحيان تظل اسرار مبهمة للكثيرين .

 

رؤيتنا تنطلق من تنظيم كافة المعامالت واالداريات التي 

تضمن لعمالئنا الحصول على افضل الحلول في مختلف 

المجاالت ومن ثم تقديم االستشارة المناسبة والعملية التي 

ن توصل العميل لمراده دون اهدار المال والوقت الذين م

خر .آالممكن توفيرهما لمجال   

 

نحن هنا لكي نساعدك في بناء حياتك بالشكل الصحيح 

قصر طريق منهج قانوني سليم كفيل بان يكون أوسلوك 

لكي تحصل على كافة االمتيازات في مختلف مراحل 

 معيشتك في بلجيكا .

ان شاء   تنا واقع ملموس ستنطلق الشركةولكي تكون رؤي

 هللا بتقديم الخدمات التالية كمرحلة اولية :

 

لترجمة الشخصية في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية أ

دية والمراكز العامة للرعاية كالمستشفيات ودوائر البل

تماعية )االو سي ام وي( واالطباء الخاصين االج

وفي اي مكان تحتاج فيه الى مترجم وباللغة  والمحامين

مع العلم ان خدمات الترجمه هذه هي  واالنكليزية الهولندية

خدمات ترجمة شفهية يتم االتفاق عليها مسبقا بين العميل 

والمترجم لكي يتم حصولها بطلب من العميل مع امكانية 

 تزويد العميل بفاتورة حسب الطلب .

 

 

ط( فقالتنسيق مع مترجمين محلفين )شركتنا تقوم بالتنسيق 

 لغرض ترجمة وتصديق الوثائق وبشكل قانوني .

 

توفير عرض مميز اسمه ) باكيج مابعد االقامة ( ويشمل 

 هذا العرض االمور التالية :

 

تنظيم كافة عقود الكهرباء والغاز والماء واعطاء  1

النصيحة المناسبة في اختيار احسن الشركات التي تتناسب 

ل ابتداءا من مرحلة مع الدخل المادي في مختلف المراح

راتب المعيشة الذي يتقاضاه المقيم من دائرة الرعاية 

االجتماعية مرورا بمرحلة العمل المؤقت والبطالة والعقود 

ع تنظيم طلب الحصول م المسجلة في الخدمة االجتماعية 

على التعريفة المخفضة والتي تعرف بال) سوشيال 

اغاثة تعريف(. والمساعدة في التسجيل في منظمات 

محدودي الدخل حيث تتكون كل بلدية من منظمات مجتمع 

غذائية واحيانا مالية  مدني تساعد محدودي الدخل بمعونات  

 

تنظيم كافة عقود الهاتف واالنترنت مع االستشارة  2

المناسبة الختيار اكفأ شبكة وارخصها وافضل عرض 

ارخص العروض  يناسب االستخدام والحرص على اختيار

ري مع متغيرات السوق , والمساعدة في وبشكل دو

الحصول على التعريفة المخفضة والمنحة التي يستحقها 

 محدودي الدخل .

تقوية الشبكات داخل المنزل بما  والمساعدة التقنية في

ضمن كفاءة الشبكة في خدمة اكبر عدد ممكن من االجهزة.ي  

  

المساعدة في الحصول على كافة المنح الحكومية التي  3

يستحقها المقيم الجديد بما فيها منح من دائرة الرعاية 

ية ومنحة االنترنت ومنحة االجتماعية كمنحة الرياضة المال

االطفال ومنحة اوقات الفراغ ومنحات كثيرة مع االخذ بنظر 

د تكون االعتبار انه هذه المنح تختلف من بلدية الخرى فق

 متوفرة في بلدية والتتوفر في اخرى .

 
 

 لخدمات الترجمة واالعمال االدارية 

م الطلبات المتعلقة بالمنح التي تقدمها تنظيم وتقدي 4

الحكومة البلجيكية لمحدودي الدخل والمقيمين الجدد كمنحة 

الذين يذهبون  طفالساعدة االيجار والمنح المالية لالم

وراتب االطفال وحساب الراتب المستحق لكل طفل  للمدارس

ومنحة شراء االجهزة الكهربائية  باختالف المدخول المادي

ومنحة انتظار البيت السوشيال ومنح اخرى كثيرة تختلف 

 باختالف الدخل .

 

ار البنك المناسب والمثالي وتقديم المساعدة في اختي 5

ف شهرية او دون تكاليالمشورة في فتح الحساب المجاني وب

المساعدة في استخدام التقنيات الحديثة كتحويل  سنوية و

االموال ودفع الفواتير عبر الهواتف الذكية واستخدام احدث 

التقنيات في ارسال االموال بينك وبين من يستخدم نفس 

 التقنية .

 

المساعدة الفعالة في الولوج الى بوابتك االليكترونية  6

ائق عبر حسابك في الحكومة والحصول على كثير من الوث

والمساعدة في تفعيل حساب االليكترونية لمملكة بلجيكا 

ارسال كارت البطالة عبر هاتفك الذكي او الكومبيوتر 

,والمساعدة في التعرف على شبكة حجز المواعيد من طبيب 

 العائلة .

 

اعطاء الدليل الكامل الهم كارتات المحالت الشهيرة في  7

ككارتات االسواق وكيفية االستفادة من نظام مملكة بلجيكا 

النقاط ومن ثم الحصول على كارتات الدفع واالستقطاع 

 الالحق .
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لية للسفر من المساعدة في حجز تقديم نصائح وخطط عم 8

وبارخص وعبارات (  طيران قطار باص بواخر )ذاكرالت

بات المتعلقة بالسياحة الداخلية لاالسعار وتقديم الط

لمحدودي الدخل عبر منظمة العطل المشهورة في بلجيكا 

والمساعدة في الحصول على تذاكر مخفضة لمدينة االلعاب 

في بلجيكا والمساعدة في االشتراك في نظام االميال والذي 

اميال لسفرك القادم .  يمكنك من جمع  

 

دة في الولوج الى الحياة التقنية والبقاء على المساع  9

تواصل مع اهم التطبيقات التي تفيدك في ادارة كثير من 

امورك اليومية عبر هاتفك الذكي واعطاء شرح موسع 

لكيفية استخدام اهم تطبيقات الهاتف الذكي والتي تمكنك 

من ادارة اهم مفاصل حياتك اليومية العملية كتطبيقات 

خدمات الكهرباء والغاز وتطبيقات التي وسائل النقل و

تساعدك في وضع سيارتك في اماكن البارك العامة دون 

 دفع مسبق واستالم فاتورة شهرية .

 

تقديم الحلول التي تناسب كل مرحلة من مراحل حياتك  10

في مملكة بلجيكا ابتداءا من راتب االوسي ام وي مرورا 

 ومن ثم البطالةبمرحلة العمل المؤقت مع االو سي ام وي 

عبر  واهم االمور التي تمكنك من تحسين وضعك المادي

منظمة تدريب وتطوير مهارات العمال ومن ثم اثتاء فترة 

دراستك التدريب المهني وبعدها الحصول على فرصة عمل 

.مية او التوجه الى عالم التجارةدائ  

كل مرحلة من هذه المراحل لها ضوابطها واستحقاقاتها من 

مساعدات المقدمة والحقوق وكل مقدار دخل او حيث ال

راتب يلعب دور كبير في راتب االطفال ومساعدات العائلة 

لذلك شركة الكرم ستكون دائما بجانبك لكي تجنبك الوقوع 

في مطبات او امور تعرضك للمسائلة او خسارة الوقت 

 والمال .

 

 

 

الضخمة مع  المساعدة في تنظيم خطط التقسيط للديون 11

ر المستشفيات وفواتير الكهرباء مختلف المؤسسات كفواتي

والغاز وحتى ضريبة السيارة او التامين وديون البنك  

وترتيب جدول الدفع مع الجهات الحكومية دون دفع مبالغ 

استمارات االعتراض  اضافية او فوائد والمساعدة في مأل

على غرامات الشرطة وتقديم النصائح المناسبة في كيفية 

ع المساعدة في التواصل بين الدائن تجنب الغرامات الثقيلة م

 والمديون اليجاد انسب حل في التخلص من المبلغ .

 

واع كروت الشحن لمختلف نالمساعدة في شراء كافة ا 12

 المستخدمة لتحويل المال  شركات االتصال وبنفس الطريقة

كما يمكنك شراء كروت شحن برنامج االتصال فويب بمجرد 

الرقم المراد شحنه وستتم  ارسال طلب لهاتف الشركة مع

التعبئة خالل دقائق وبامكاتك دفع المال عبر وسائل دفع 

سنت مضافة لقيمة كارت  15وهذه الخدمة تكلفك  كثيرة

.الشحن  

 

كل هذه الخدمات التي تقدمها الشركة هي جزء بسيط تعبر 

به شركة الكرم عن حبها وتقديرها لعمالئها وبغية ان تاخذ 

االمان وبعيدا عن النصائح والسلوكيات التي بايديهم الى بر 

توصل الى طرق مسدودة , شركة الكرم بكادرها تبذل اقصى 

مجهود للرقي بمستوى عمالئها ولن تتوانى حتى تكون 

الرفيق الصادق والناصح المؤتمن في طريقك داخل ممكلة 

 بلجيكا .

شركة الكرم هي بوابتك للعيش برخاء وأمان في مملكة 

 صديقك المخلص في اصعب المواقف وهي بلجيكا وهي

الباب المناسب الذي يجب ان تطرقه عند مواجهة اي مشكلة 

ادارية او صعوبة في الحصول على حق لطالما فات 

 الكثيرين الحصول عليه .

 
 

 

 

 

 

 كيف يمكنك التواصل مع شركة الكرم :

 
مع العلم ان تحديد المواعيد ممكن مسبقا الستالم المعامالت 

اي مكان داخل محافظة انتويربن. في  

 

 كيف يمكنك الدفع لشركة الكرم :

 
 االسعار يتم تحديدها بعد االتفاق على نوع الخدمة المطلوبة

 

  

 

 

 

046569844

رسائل نصية   046569844

de vrijgevigheid alkaram

devrijgevigheid@hotmail.com

devrijgevigheid@gmail.com

devrijgevigheid@yahoo.com

046569844 Lyca

seqr  تطبيقsumup (maestro)

عن طريق الهاتف الذكي وتطبيق الدفع بالكاميرا

devrijgevigheid@yahoo.com

BE34 3770 6960  2890   ارسال المال  الى

الدفع النقدي 

www.devrijgevigheid.be النسخة العربية     www.devrijgevigheid.be 
 

http://devrijgevigheid-be.webnode.be              

nl. Versie 

http://www.devrijgevigheid.be/
http://devrijgevigheid-be.webnode.be/


 

 

 

 

 

 

 
 


