
© 2019 . جميع الحقوق محفوظة لشركة ويسترن يونيون القابضة . تعتبر جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء التجارية المشار إليها في 
هذه المواد مملوكة ألصحابها المعنيين.

أرسل ما يصل 
إلى 000 10 درهم
سنويًا إلى الخارج.

ساند أسرتك أينما كانت في العالم.

wu.com/ma مزيد من المعلومات على

2019 © جميع الحقوق محفوظة لشركة ويسترن يونيون. تعتبر جميع العالمات التجارية 
وعالمات الخدمة واألسماء التجارية المشار إليها في هذه المواد مملوكة ألصحابها المعنيين.
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165,00 1 000 - 0
247,50 2 000 - 1 001 
330,00 3 000 - 2 001
385,00 4 000 - 3 001
440,00 5 000 - 4 001
484,00 6 500 - 5 001
522,50 8 000 - 6 501
577,50 10 000 - 8 001

(DH) TTC      *المبلغ الُمرَسل                          رسوم الّتحويل              

رسوم الّتحويل من المغرب نحو 
الخارج.

الستالم نقدّي في جميع أنحاء العالم :

ول  الستالم مباشر على حساب بنكّي*  في الدُّ
الّتالية :

فرنسا، إطاليا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، هوالندا، المملكة 
المّتحدة، رومانيا، الواليات المّتحدة، روسيا، قبرص و باقي 

دول االّتحاد األوُروّبي:

تركيا، اإلمارات العربّية المّتحدة، مصر، الّصين:

100 1 000 - 0
165 5 000 - 1 001 
220 10 000 - 5 001

(DH) TTC *المبلغ الُمرَسل                         رسوم الّتحويل              

100 1 000 - 0
275 10 000 - 1 001 

(DH) TTC  *المبلغ الُمرَسل                          رسوم الّتحويل              

*إضافة إلى رسوم التحويل، تجني ويسترن يونيون األرباح عند تصريف العمالت. عند اختيار جهة تحويل األموال، عليك أن تقارن بعناية كال من رسوم 
التحويل وأسعار الصرف. ربما تختلف الرسوم وأسعار صرف العمالت األجنبية والضرائب وفقًا للعالمة التجارية والوسيلة والموقع استنادًا إلي عدد من 

العوامل. يمكن أن تتغير الرسوم واألسعار بدون إخطار.

**قد يتم تأخير تسليم األموال أو قد تكون الخدمة غير متوفرة، طبًقا لظروف التحويل المتعلقة بالمبلغ المرسل، البلد المرسل له، توفر العملة، 

القوانين، متطلبات إثبات الهوية، ساعات عمل الوكالء، فروقات التوقيت الدولية، أو اختيار الخدمات المؤجلة قد تطبق بعض القيود اإلضافية للتفاصيل، 
يرجى اإلطالع على "نموذج اإلرسال".

مع ويسترن يونيون، يمكنك اآلن إرسال ما يصل إلى 10000 درهم 
ألفراد عائلتك بالخارج لمساندتهم.

يمكن ألقربائك استالم مالهم نقدًا أو مباشرًة على حسابهم، و ذلك 
في بضع دقائق**.

كيف ترسل دعمًا ماّديًا ألهلك 
بالخارج ؟

التحق بأحد بإحدى وكاالت Damane Cash، قّدم بطاقة تعريفك و 
المعلومات الّتالية :

DHالمبلغ الُمراد إرساله

تعريف بنك الُمستِلم

رقم الحساب

البلد المقصود

اإلسم الكامل للُمستلم

رقم هاتفكم

سوف تتوصلون برسالة تأكيد قصيرة عند توصل مستفيدكم بالمبلغ 
المرَسل.

إلرسال المال إلى حساب بنكي، المرجو إضافة ما يلي :
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