ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوراش
"أوراش ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ" و '' أوراش ﻟﺪﻋﻢ اﻹدﻣﺎج اﻟمسﺘﺪام ''
دليل المشغل المتعلق باﻹجراءات الواجب القيام بها لدى
مﺻالﺢ الﺻندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي

مقدمة
يندرج برنامج أوراش  2023-2022بشقيه "أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ" و" أوراش لدﻋم اﻹدماج
المستدام" في إطار البرنامج الحكومي المتعلق بدﻋم و تﺄطير اﻷشخاص الذين يجدون صعوبﺔ في
اﻹدماج في سوق الشغل ،اﻷشخاص الذين فقدوا ﻋملهم بسبب جائحﺔ كوفيد –  ، 19وذلك بفضل
شراكﺔ تجمع بين ﻋدة مﺼالﺢ وزاريﺔ  ،مﺆسسات ﻋموميﺔ  ،جماﻋات محليﺔ وترابيﺔ وكذلك
جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحليﺔ باﻹضافﺔ إلى شركات القطاع الخاص .
ولقد تم تعيين الﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي )ص و ض ج( كوسيط من طرف السلطات
العموميﺔ بﺄداء اﻷجور لﻸجراء الذين تم توظيفهم في إطار برنامج اﻷوراش المﺆﻗتﺔ و صرف
منﺢ التحفيز ﻋلى التشغيل للمشغلين المعنيين .
يقدم لكم هذا الدليل اﻹجراءات الواجب القيام بها من أجل انخراطكم وتسجيل ﻋمالكم و اشتراككم
بمنﺼﺔ ضمانكم التي تمكنكم من التﺼريﺢ بﺄجرائكم وكذلك أداء واجبات اﻻشتراكات المتعلقﺔ بهم
إلكترونيا.
بالموازاة مع ذلك ،نضع رهن إشارتكم مركزنا لﻼتﺼال وكذلك وكاﻻتنا المتواجدة ﻋبر ربوع
المملكﺔ من أجل مرافقتكم للقيام بكل اﻹجراءات الﻼزمﺔ لدى مﺼالﺢ الﺼندوق الوطني للضمان
اﻻجتماﻋي.
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دليل المشغل المتعلق باﻹجراءات الواجب القيام بها لدى الص.و.ض.ج فيما يتعلق ببرنامج أوراش

فهرس

-Iتركيبﺔ برنامج أوراش بشقيه ' أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ'' و ''أوراش لدﻋم اﻹدماج المستدام ''
 -IIاﻹجراءات الﻼزم القيام بها لدى مﺼالﺢ الص.و.ض.ج لﻼستفادة من برنامج "أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ"
 - 1كيف تحﺼلون ﻋلى رﻗم انخراط خاص ببرنامج " أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ '' ؟
 -2كيف تسجلون أجرائكم المستفيدين من برنامج " أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ " ؟
 -3كيف تﺼرحون بﺄجرائكم ؟
 -4تحويل التﺼريﺢ ﻋن بعد
 -IIIاﻹجراءات الﻼزم القيام بها لدى مﺼالﺢ الص.و.ض.ج لﻼستفادة من برنامج '' أوراش لدﻋم اﻹدماج المستدام ".
 -1كيف تنخرطون بالص.و.ض.ج إذا كنتم غير منخرطين ؟
 -2كيف تشتركون في منﺼﺔ ضمانكم إذا كنتم منخرطين بالضمان اﻻجتماﻋي ؟
 -3كيف تسجلون أجرائكم المستفيدين من برنامج " أوراش لدﻋم اﻹدماج المستدام "؟
 -4كيف تﺼرحون بﺄجرائكم ؟
 -5كيف يمكنكم أداء واجبات اشتراكاتكم اﻻجتماﻋيﺔ ؟
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دليل المشغل المتعلق باﻹجراءات الواجب القيام بها لدى الص.و.ض.ج فيما يتعلق ببرنامج أوراش

 .Iتﺮكيبﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوراش ﺑشقيه '' أوراش ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ'' و ''أوراش ﻟﺪﻋﻢ اﻹدﻣﺎج اﻟمسﺘﺪام
من أجل تشجيع الجمعيات ،التعاونيات والمقاوﻻت ﻋلى التشغيل ،ؤضعت الدولﺔ برنامج أوراش بشقيه التاليين:
 الشق اﻷول ''أوراش ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ'' :تتحمل الدولﺔ المﺼاريف المتعلقﺔ باﻷجور و التكاليف اﻻجتماﻋيﺔ
لﻸشخاص اللذين تم تشغيلهم من طرف الجمعيات أو التعاونيات في إطار ﻋقود ﻋمل محددة في مدة انجاز
الورش.
 الشق الثاني ''أوراش ﻟﺪﻋﻢ اﻹدﻣﺎج اﻟمسﺘﺪام''  :تتكلف الدولﺔ بﺄداء منﺢ للشركات ،الجمعيات و
التعاونيات الذين يشغلون أشخاصا لمدة ﻻ تقل ﻋن  24شهرا.

 .IIاﻹجﺮاءات اﻟﻼزم أﻟقيﺎم ﺑهﺎ ﻟﺪى ﻣصﺎﻟح اﻟصنﺪوق اﻟوطني ﻟلضمﺎن اﻻجﺘمﺎﻋي ﻟﻼسﺘفﺎدة ﻣن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "أوراش ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ"
بعد انتقاء الجمعيﺔ أو التعاونيﺔ من طرف اللجنﺔ اﻹﻗليميﺔ المختﺼﺔ ،يجب ﻋلى هذه اﻷخيرة إتباع الخطوات التاليﺔ:
 الحﺼول ﻋلى رﻗم انخراط خاص بهذا البرنامج ،حتى وإن كانت تتوفرﻋلى رﻗم انخراط سابق في
الﺼندوق
 اﻻشتراك في منﺼﺔ ضمانكم وهو إجباري من أجل القيام بتﺼريﺢ العمال
 تسجيل اﻷجراء المشغلين في إطار برنامج '' أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ''
 التﺼريﺢ باﻷجراء طيلﺔ فترة اشتغالهم بالورش
 .1كيف تحصلون ﻋلى رﻗﻢ اﻧخﺮاط خﺎص ﺑﺎﻷوراش اﻟعﺎﻣﺔ اﻟمﺆﻗﺘﺔ '' ؟
يخص هذا اﻹجراء جميع الجمعيات والتعاونيات التي تم انتقاؤها في إطارب برنامج '' أوراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ'' ،حتى
وإن كانت منخرطﺔ بالﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي ) رﻗم انخراط مخﺼص لهذا البرنامج(.
للحﺼول ﻋلى رﻗم انخراط  ،يجب ﻋليكم وضع ملفا يتكون من الوثائق التاليﺔ ،بإحدى وكاﻻت الﺼندوق ) يمكنكم
تحميل جميع اﻻستمارات الخاصﺔ بهذا اﻹجراء ﻋلى الموﻗع  www.cnss.maأو الحﺼول ﻋليها مباشرة من اﻗرب
وكالﺔ للص.و.ض.ج( :
-

إﻋﻼم يثبت انتقاء الجمعيﺔ  /التعاونيﺔ من اجل اﻻستفادة من ورش مﺆﻗت له ﻋﻼﻗﺔ بالبرنامج و
الﺼادر ﻋن اللجنﺔ اﻹﻗليميﺔ المختﺼﺔ؛

-

طلب اﻻنخراط بالﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي ) المطبوع  ( 322 -1-11ممضى
ومختوم من طرف رئيس الجمعيﺔ أو التعاونيﺔ؛
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-

نسخﺔ من النظام أو القوانين اﻷساسيﺔ للجمعيﺔ أو التعاونيﺔ؛

-

شهادة التسجيل بالضريبﺔ المهنيﺔ؛

-

ﻻئحﺔ المكتب المسير؛

-

نسخﺔ من البطاﻗﺔ الوطنيﺔ للتعريف للممثل القانوني؛

-

نسخﺔ من وصل اﻹيداع أو رﻗم التسجيل بسجل التعاونيات؛

-

تﺼريﺢ بالشرف بعدم التﺼريﺢ بﺄﻋضاء الجمعيﺔ أو التعاونيﺔ

دليل المشغل المتعلق باﻹجراءات الواجب القيام بها لدى الص.و.ض.ج فيما يتعلق ببرنامج أوراش

-

استمارة '' طلب اﻻشتراك في بوابﺔ ضمانكم '' ) مرجع  (212-1-15معبﺄ ،ممضى ومختوم من
طرف الممثل القانوني للجمعيﺔ أو التعاونيﺔ مﺼحوبا بالشروط العامﺔ؛

-

استمارة '' طلب إنشاء حساب المستخدم'') مرجع  ( (212-1-02معبﺄ ،ممضى ومختوم من
طرف الممثل القانوني للجمعيﺔ او التعاونيﺔ.

بمجرد أن تتم معالجﺔ طلب انخراطكم من طرف وكالتكم،سيتم منحكم رﻗم انخراطكم .كما ستتوصلون بمعلومات
الولوج الخاصﺔ بحسابكم ﻋلى ضمانكم )رمز المستخدم  +القن السري( ﻋن طريق العنوان اﻻلكتروني الخاص
بالمستخدم.
ﺑواﺑﺔ ضمﺎﻧكﻢ ﺑإيجﺎز:
ضمانكم هي بوابﺔ خاصﺔ بالمشغلين ،واﻻنخراط في هذه الخدمﺔ هو إجباري بموجب القوانين الجاري بها العمل و
تمكن المشغل من القيام باﻹجراءات الضروريﺔ اتجاه الﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي ﻋن بعد ،خاصﺔ تلك
المتعلقﺔ بتسجيل اﻷجراء ،التﺼريﺢ باﻷجور وأداء واجب اﻻشتراكات.
يمكنكم الولوج إلى حسابكم الخاص بضمانكم ﻋن طريق الموﻗع

 ،www.damancom.maاختاروا

»  « connexion privéeﻗوموا بإدخال البيانات التي توصلتم بها ﻋن طريق البريد اﻻلكتروني ) رمز المستخدم
باﻹضافﺔ إلى ﻗنكم السري(.
 .2كيف تسجلون أجﺮائكﻢ اﻟمسﺘفيﺪين ﻣن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " أوراش ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ؟
يتم تسجيل أجراء هذا البرنامج ﻋن طريق الوكالﺔ أو بوابﺔ ضمانكم.
تسجيل اﻷجﺮاء ﻋن طﺮيق اﻟوكﺎﻟﺔ
من أجل تسجيل أجرائكم الذين ﻻ يتوفرون ﻋلى رﻗم التسجيل ،يتوجب ﻋليكم تقديم ملف التسجيل الخاص بكل
مستخدم لوكالﺔ الﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي التابعﺔ لها الجمعيﺔ/التعاونيﺔ الخاصﺔ بكم و الذي يتكون من:
) يمكنكم تحميل جميع اﻻستمارات الخاصﺔ بهذا اﻹجراء ﻋلى الموﻗع  www.cnss.maأو الحﺼول ﻋليها مباشرة
من اﻗرب وكالﺔ للص.و.ض.ج(
-

طلب التسجيل ) المطبوع مرجع  (321.1.06معبﺄ ،ممضى ومختوم؛

-

نسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ أو بطاﻗﺔ اﻹﻗامﺔ أو جواز السفر بالنسبﺔ لﻸجير الذي يحمل جنسيﺔ أجنبيﺔ
 +صورتان؛

-

شهادة بيان التعريف البنكي إذا كان اﻷجير يتوفر ﻋلى حساب بنكي .هذا الحساب سيستعمل من أجل تحويل
التعويضات التي يتم صرفها من طرف ص و ض ج لفائدة العامل.

تسجيل اﻷجﺮاء ﻋن طﺮيق ﺑواﺑﺔ ضمﺎﻧكﻢ
يمكنكم تسجيل أجرائكم الذين ﻻ يتوفرون ﻋلى رﻗم تسجيل ،ﻋن طريق بوابﺔ ضمانكم وذلك بإتباع الخطوات
التاليﺔ:
-

الولوج إلى الفضاء العام لبوابﺔ ضمانكم ثم إلى الفضاء الخاص ﻋبر الضغط ﻋلى '' تسجيل الدخول إلى
الفضاء الخاص"

-

تﺄكيد دخولكم ﻋبر استعمال بياناتكم الخاصﺔ ) بعد ﻗبول انضمامكم إلى البوابﺔ ستتوصلون برسالﺔ ﻋن
طريق بريدكم اﻻلكتروني تحتوي ﻋلى رمز اﻻستعمال وكلمﺔ السر (
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-

الولوج إلى خانﺔ '' طلب التسجيل ''

-

يمكنكم اختيار إحدى الطرق التاليﺔ:

اﻟﺘسجيل ﺑطﺮيقﺔ :EFI
هذه الطريقﺔ من التسجيل هي خاصﺔ بالمنخرطين الذين يتوفرون ﻋلى ﻋدد محدد من طلبات التسجيل .وتتطلب مﻸ
اﻻستمارة بالمعلومات المتعلقﺔ باﻷجير المسجل ) اﻻسم ،النسب ،الجنس ،الهويﺔ/جنسيﺔ ،العنوان ( مﺼحوبا بنسخﺔ
من بطاﻗﺔ التعريف ممسوحﺔ ضوئيا ) بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ أو بطاﻗﺔ اﻹﻗامﺔ( تم يجب الضغط ﻋلى زر
»  « validéمن اجل التﺄكيد .ستزودكم البوابﺔ مباشرة بعدها ،برﻗم تسجيل مﺆﻗت الذي سيتم تﺄكيده من طرف
الﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي دون الحاجﺔ إلى وضع طلب بإحدى وكاﻻت الﺼندوق.
تنبيه  :إذا ﻗمتم بتﺄكيد طلب تسجيلكم ﻋن طريق  EFIبدون إرفاﻗه بنسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف ممسوحﺔ ضوئيا ،
يجب ﻋليكم طبع اﻻستمارة  ،إمضائها وختمها مﺼحوبﺔ بنسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف الخاصﺔ بالشخص المسجل ،
صورتان  ،شهادة التعريف البنكيﺔ إذا كان اﻷجير يتوفر ﻋلى حساب بنكي ،ثم إيداع هذا الطلب بإحدى وكاﻻت
الﺼندوق من أجل تﺄكيد الطلب.
اﻟﺘسجيل ﺑطﺮيقﺔ : EDI
هذه الطريقﺔ من التسجيل خاصﺔ بالمنخرطين الذين يتوفرون ﻋلى ﻋدد كبير من طلبات التسجيل .وتتطلب هذه
الطريقﺔ مﻸ جميع المعلومات الخاصﺔ بﺄجرائكم غير المسجلين بالﺼندوق )بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ ،اﻻسم ،النسب ،
تاريخ اﻻزدياد ( بالملف  CSVالذي يجب تسميته ''  ،'' IMMA_ Numéro d'affiliationثم تحميله ﻋلى
البوابﺔ التي ستزودكم مباشرة بﺄرﻗام تسجيل مﺆﻗتﺔ خاصﺔ باﻷجراء غيرالمسجلين بالضمان اﻻجتماﻋي.
بعد ذلك يتوجب ﻋليكم طبع جميع طلباتكم الخاصﺔ بالتسجيل  ،إمضائها وختمها مﺼحوبﺔ بنسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف
الوطنيﺔ  ،صورتان وشهادة التعريف البنكي إذا كان اﻷجير يتوفر ﻋلى حساب بنكي  ،تم إيداﻋها بوكالﺔ
الﺼندوق التابعين لها من اجل المﺼادﻗﺔ ﻋليها .
 .3كيف تصﺮحون ﺑأجﺮائكﻢ ؟
لتمكين أجرائكم المستفيدين من برنامج " اأراش ﻋامﺔ مﺆﻗتﺔ " ،من الحﺼول ﻋلى أجورهم الشهريﺔ طيلﺔ فترة
الورش  ،يجب ﻋليكم أن تﺼرحوا بهم ﻋن طريق بوابﺔ ضمانكم وذلك في الفترة مابين  22و  27من الشهر
المﺼرح به.
الخطوات الواجب إتباﻋها من اجل التﺼريﺢ ﻋن بعد:
-

الولوج إلى الفضاء العمومي للبوابﺔ  ، www.damancom.maثم الفضاء الخاص بالضغط ﻋلى

'' '' Connexion Espace privé؛
-

إدخال البيانات الخاصﺔ بكم )رمز اﻻستعمال وكلمﺔ السر(؛

-

الولوج إلى ال ركن '' '' Télédéclaration؛

-

إدخال فترة التﺼريﺢ ؛

-

الضغط ﻋلى زر '' بحﺚ ''؛

-

النقر بالزر اﻷيمن ﻋلى نتيجﺔ البحﺚ.

-
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تنبيه  :لكي يتوصل أجراؤكم بﺄجورهم في الوﻗت المحدد :

-

يجب أن تودع ﻋقود اﻷجراء المعنيين بهذا البرنامج بالوكالﺔ الوطنيﺔ ﻹنعاش الشغل دون أجل وﻗبل بدايﺔ
الورش حتى يتمكن العامل من الحﺼول ﻋلى أجره في الوﻗت المحدد؛
يجب القيام بالتﺼريﺢ بﺄجر شهر العمل وﻋمليﺔ التحويل »  « Transfert via DAMANCOMلدى
الضمان اﻻجتماﻋي ما بين  22و  27من نفس الشهر.
يجب التﺼريﺢ باﻷجراء باستعمال رﻗم اﻻنخراط الخاص بشق " اﻻوراش المﺆﻗتﺔ ".

اﻟﺘصﺮيح ﻋن ﺑعﺪ ﺑواسطﺔ : EFI
إذا كانت ﻋمليﺔ  Préparerمفعلﺔ لديكم ،لكم الحق في التﺼريﺢ ﻋن بعد بواسطﺔ  EFIبإتباع المراحل التاليﺔ:
-

بعد الضغط ﻋلى ﻋمليﺔ ''  ، '' Préparerستظهر لكم شاشﺔ ﻋلى شكل جدول بقائمﺔ جميع أجرائكم
المسجلين بالضمان اﻻجتماﻋي مع أرﻗام تسجيلهم  ،أسمائهم الشخﺼيﺔ والعائليﺔ ،ﻋدد اﻷيام
المﺼرح بها  ،اﻷجور الحقيقيﺔ ،الحد اﻷﻗﺼى لﻸجور ووضعيﺔ اﻷجير .

-

يجب تعبﺌﺔ ﻋدد اﻷيام المﺼرح بها ﻋن كل أجير ،اﻷجر الحقيقي بالسنتيم  ،وكذلك اختيار وضعيﺔ
اﻷجير من خﻼل ﻗائمﺔ.

-

اﻹشارة إلى مجموع اﻷجور الحقيقيﺔ في جزء " " Recapitulatif

-

إذا كنتم ﻻ تتوفرون ﻋلى أجراء جدد اضغطوا ﻋلى الزر ''  '' Contrôlerتم '' '' Valider

-

إذا تم تشغيل أجراء جدد ،اضغطوا ﻋلى الزر '' '' Entrants

-

اضغطوا ﻋلى الزر '' '' Ajouter un entrant

-

بإدخالكم رﻗم التسجيل أو رﻗم بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ سيتمكن النظام أوتوماتكيا من تحديد اﻷجير،
تم إدخال ﻋدد اﻷيام المﺼرح بها واﻷجر الحقيقي بالسنتيم

-

مﻼ الجزء ''  '' récapitulatifمع اﻹشارة إلى مجموع اﻷجور الحقيقيﺔ

-

الضغط ﻋلى الزر"  " Contrôlerتم '''' Valider

تنبيه :إذا كانت أول ﻋمليﺔ تﺼريﺢ بﺄجرائكم وﻻ تتوفرون ﻋلى أجراء مﺼرح بهم سابقا ،يجب ﻋليكم التﺼريﺢ بهم
كﺄجراء جدد.
اﻟﺘصﺮيح ﻋن ﺑعﺪ ﺑطﺮيقﺔ : EDI
هذا النوع من التﺼريﺢ خاص بالمنخرطين الذين يتوفرون ﻋلى برنامج إلكتروني لﻸداء وكذلك ﻋلى ﻋدد مهم من
اﻷجراء؛ في هذه الحالﺔ ستفعل لكم ﻋمليات ''  '' Télécharger préétabliو ''.'' Déposer
ﻻنجاز ﻋمليﺔ التﺼريﺢ باﻷجور ﻋن طريق  ،EDIيجب إتباع الخطوات التاليﺔ :
-

تحميل مسبق ﻋبر الضغط ﻋلى ﻋمليﺔ '' '' Télécharger préétabli

-

تحضير ﻋمليﺔ التﺼريﺢ بواسطﺔ برنامج حاسوبكم

-

الرجوع إلى بوابﺔ ضمانكم وبالخﺼوص إلى الخانﺔ ''''Télédéclaration

-

اختيار فترة التﺼريﺢ

-

الضغط ﻋلى الزر '' ' Rechercher

-

الضغط ﻋلى ﻋمليﺔ '' '' Déposer

-

تحميل الملف ) يجب تسميﺔ الملف (DS_Numéro d’affiliation_AnnéeMois :

-

الضغط ﻋلى '' '' Envoyer
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-

يجب ﻋليكم التﺄكد من ﻋمليﺔ التﺼريﺢ ﻋن بعد وذلك بالضغط ﻋلى خانﺔ  EDIﻋند نهايﺔ ﻋمليﺔ التﺼريﺢ
بﺄجرائكم سواء ﻋن ''  '' Télédéclarationأو '' .'' Suivi des télédéclaration

 .4تحويل اﻟﺘصﺮيح ﻋن ﺑعﺪ
-

يجب ﻋلى المستخدم أن يقوم بتحويل التﺼريﺢ إلى النظام المعلوماتي الخاص بالص.و.ض.ج و ذلك ﻗبل
 27من الشهر الجاري .

-

ﻹنجاح ﻋمليﺔ التحويل يجب أن تكون حالﺔ التﺼريﺢ " validée correctement sans erreurs
 ."bloquantesثم يجب الضغط بالزر اﻷيسر ﻋلى التﺼريﺢ موضوع التحويل و اختيار""Transférer

-

يتم تحويل التﺼريﺢ إلى النظام المعلوماتي من أجل أخده بعين اﻻﻋتبار ثم يتم تحديﺚ حالﺔ التﺼريﺢ

 .IIIاﻹجﺮاءات اﻟﻼزم إﻟقيﺎم ﺑهﺎ ﻟﺪى ﻣصﺎﻟح اﻟص.و.ض.ج ﻟﻼسﺘفﺎدة ﻣن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ''أوراش ﻟﺪﻋﻢ
اﻹدﻣﺎج اﻟمسﺘﺪام "
 .1كيف تنخﺮطون ﺑﺎﻟص.و.ض.ج إذا كنﺘﻢ غيﺮ ﻣنخﺮطين ؟
هذا اﻹجراء خاص فقط بالشركات أو الجمعيات أو التعاونيات غير المنخرطﺔ بالص.و.ض.ج .إذا كنتم منخرطين
مسبقا فلستم معنيين بهذا اﻹجراء.

لﻼنخراط بالضمان اﻻجتماﻋي يجب ﻋليكم وضع طلب اﻻنخراط )المطبوع  32 -1-11الذي يمكن تحميله ﻋلى
الموﻗع  (www.cnss.maمعبﺄ ،ممضى ومختوم بﺄﻗرب وكالﺔ من مقر ﻋملكم مقابل وصل باﻹيداع مرفقا بالوثائق
الﻼزمﺔ و التي ستجدونها في الﻼئحﺔ أسفله حسب الشكل القانوني لشركتكم
نسخﺔ من محضر
نسخﺔ من اﻷنظمﺔ
أو القوانين
اﻷساسيﺔ

نسخﺔ من ب .ت .و

مجلس اﻹدارة أو
مجلس الرﻗابﺔ أو

شهادة التسجيل

شهادة التسجيل

الجمع العام أو من

بالضريبﺔ المهنيﺔ

بالسجل التجاري

محضر الجمعيﺔ

ﻋقد مشاركﺔ أو
ﻋقد المجموﻋﺔ أو
اتفاﻗيﺔ مشاركﺔ

ﻻئحﺔ المكتب
المﺆسس

شركﺔ مجهولﺔ
اﻻسم
الشركات ذات
المسﺆوليﺔ
المحدودة

X

للشركﺔ أو سند
اﻹﻗامﺔ بالنسبﺔ
لﻸجانب

التﺄسيسيﺔ
X

X

X

X

X

X

X

X

X

شركﺔ التضامن

X

X

X

X

شركﺔ اﻷسهم
المبسطﺔ

X

X

X

X

التوصيﺔ البسيطﺔ

X

X

X

X

شركﺔ التوصيﺔ
باﻷسهم

X

X

X

X

مجموﻋﺔ ذات النفع
اﻻﻗتﺼادي

-

X

X

جمعيﺔ أو تعﺎوﻧيﺔ

X

X

فرع

X

X

X

شركﺔ مدنيﺔ مهنيﺔ

X

شركﺔ مدنيﺔ
ﻋقاريﺔ

X

X

X

للممثل القانوني

شركات المساهمﺔ

X

شخص ذاتي
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X

اﻹيداع أو رﻗم

بﺄﻋضاء الجمعيﺔ أو

التسجيل بسجل

التعاونيﺔ

التعاونيات

X

X

X

X

X
X

X

نسخﺔ من وصل

بعدم التﺼريﺢ

X

X

X

تﺼريﺢ بالشرف

X

X
X
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وفيما يلي الوثائق اﻹضافيﺔ التي يجب إرفاﻗها لطلب انخراطكم حسب طبيعﺔ النشاط اﻻﻗتﺼادي المزاول:
النشاط

الوثائق اﻹضافيﺔ

الﺼيد في أﻋالي البحار

 نسخﺔ من اﻷنظمﺔ أو القوانين اﻷساسيﺔ
 شهادة التسجيل بالضريبﺔ المهنيﺔ
 شهادة التسجيل بالسجل التجاري
 شهادة التسجيل مسلمﺔ من طرف السلطات البحريﺔ
 نسخﺔ من البطاﻗﺔ الوطنيﺔ للتعريف أو سند اﻹﻗامﺔ بالنسبﺔ لﻸجانب
)بطاﻗﺔ اﻹﻗامﺔ أو التسجيل(
 شهادة التسجيل في الضريبﺔ المهنيﺔ
 نسخﺔ من شهادة اﻷهليﺔ القانونيﺔ
 شهادة اﻻستغﻼل الفﻼحي أو الغابوي

المهن الحرة
اﻻستغﻼليات الفﻼحيﺔ أو الغابويﺔ

مقاوﻻت الوساطﺔ في استخدام و تشغيل  نسخﺔ من رخﺼﺔ ممارسﺔ الوساطﺔ في اﻻستخدام و تشغيل اﻷجراء
اﻷجراء
شركات أﻋمال الحراسﺔ و نقل اﻷموال

 نسخﺔ من رخﺼﺔ مزاولﺔ المهنﺔ صادرة ﻋن وزارة الداخليﺔ

نشاط منجمي

 رخﺼﺔ اﻻستغﻼل المنجمي

يجب أن يكون ملف اﻻنخراط مﺼحوبا بطلب اﻻشتراك في بوابﺔ ضمانكم ،تجدون أسفله الوثائق الﻼزمﺔ:
-

مطبوع ''طلب اﻻشتراك في بوابﺔ ضمانكم ) مرجع  (212-1-15معبﺄ ،مختوم و ممضى من طرف
الممثل القانوني للمشغل مﺼحوبا بالشروط العامﺔ لﻼستعمال؛

-

مطبوع '' طلب إنشاء حساب المستخدم '' )المرجع  ( 212 -1-02معبﺄ  ،مختوم و ممضى من طرف
الممثل القانوني للمشغل.

-

طلب التسجيل في خدمﺔ اﻷداء ﻋن بعد ﻻشتراكات الضمان اﻻجتماﻋي الخاصﺔ ببوابﺔ ضمانكم و ترخيص
اﻻﻗتطاع البنكي'' ) مرجع  (212-1-05معبﺄ ممضى ومختوم من طرف المقاولﺔ و كذلك من المﺆسسﺔ
البنكيﺔ التي تملكون حسابا بها.

-

شهادة بنكيﺔ )التعريف البنكي(.

بمجرد أن يتم تفعيل انخراطكم ،سيتم موافاتكم برﻗم اﻻنخراط؛ كما ستتوصلون بمعلومات الولوج الخاصﺔ بكم )رمز
المستخدم  +القن السري( ﻋن طريق العنوان اﻻلكتروني الخاص بالمستخدم.
يمكنكم الولوج إلى حسابكم الخاص بضمانكم ﻋن طريق ﻋنوان الموﻗع

 www.damancom.maاختاروا

»  « connexion privéeﻗوموا بإدخال البيانات التي توصلتم بها ﻋن طريق البريد اﻻلكتروني ) رمز المستخدم
باﻹضافﺔ إلى ﻗنكم السري(.
 .2كيف تشﺘﺮكون في ﻣنصﺔ ضمﺎﻧكﻢ إذا كنﺘﻢ ﻣنخﺮطين ﺑﺎﻟضمﺎن اﻻجﺘمﺎﻋي ؟
ضمانكم هي بوابﺔ خاصﺔ بالمشغلين  ،أنشﺄها الﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي من أجل تمكين المنخرطين من
اﻻستفادة من خدمات ﻋن بعد خاصﺔ فيما يتعلق بتسجيل اﻷجراء ،التﺼريﺢ باﻷجور وأداء واجب اﻻشتراكات .
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إذا كنتم منخرطين بالﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي وتريدون اﻻستفادة من خدمات بوابﺔ ضمانكم يجب ﻋليكم
إتباع الخطوات التاليﺔ:
-

الولوج إلى الرابط www.damancom.ma؛

-

 -الدخول إلى الخانﺔ ''  ''Demande en ligneتم '' '' Demande d’Adhésion؛

-

طبع ومﻸ المطبوﻋات؛

-

إمضاء وختم طلب اﻻشتراك في البوابﺔ ضمانكم من طرف الممثل القانوني للمقاولﺔ؛

-

إمضاء وختم طلب إنشاء حساب للمستخدم من طرف الممثل القانوني للمقاولﺔ والمستخدم الذي تم تعيينه؛

-

إيداع المطبوﻋات بوكالتكم من اجل المﺼادﻗﺔ ﻋليها.

حينما يتم ﻗبول طلبكم من طرف وكالتكم  ،تتوصلون بمعلومات الولوج الخاصﺔ بكم )رمز المستخدم  +القن السري(
ﻋن طريق العنوان اﻻلكتروني الخاص بالمستخدم.
يمكنكم الولوج إلى حسابكم الخاص بضمانكم ﻋن طريق ﻋنوان الموﻗع www.damancom.ma؛ اختاروا
»  « connexion privéeﻗوموا بإدخال البيانات التي توصلتم بها ﻋن طريق البريد اﻻلكتروني ) رمز المستخدم
باﻹضافﺔ إلى ﻗنكم السري(.
اﻟﺘسجيل ﺑخﺪﻣﺔ اﻷداء ﻋن ﺑعﺪ:
اﻷداء ﻋن بعد هي خدمﺔ تمكنكم من أداء واجبات اشتراكاتكم اﻻجتماﻋيﺔ ﻋن طريق الوسائل اﻻلكترونيﺔ.
لتسجيلكم بخدمﺔ اﻷداء ﻋن بعد يجب ﻋليكم إرفاق طلب اشتراككم في بوابﺔ ضمانكم بالوثائق التاليﺔ :
-

مطبوع '' طلب التسجيل في خدمﺔ اﻷداء ﻋن بعد ﻻشتراكات الضمان اﻻجتماﻋي الخاصﺔ ببوابﺔ ضمانكم
و ترخيص اﻻﻗتطاع البنكي ) مرجع) (212-1-05:يمكنكم تحميل هذه المطبوﻋات ﻋلى الموﻗع
اﻻلكتروني  www.cnss.maخانﺔ "تنزيﻼت" أو الحﺼول ﻋليها ﻋن طريق إحدى وكاﻻتنا( ثم طبعها
في  3نسخ  ،معبﺄة  ،ممضاة و مختومﺔ من طرفكم ومن طرف مﺆسستكم البنكيﺔ التي ستحتفظ بنسخﺔ ،
والنسخﺔ الثانيﺔ يجب ﻋليكم ايداﻋها بالوكالﺔ  ،في حين ستحتفظون بالنسخﺔ الثالثﺔ.

-

شهادة التعريف البنكي.

 .3كيف تسجلون أجﺮائكﻢ اﻟمسﺘفيﺪين ﻣن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " أوراش ﻟﺪﻋﻢ اﻹدﻣﺎج اﻟمسﺘﺪام "؟
يمكنكم تسجيل اﻷجراء المستفيدين من البرنامج ﻋن طريق وكالﺔ ص.و.ض.ج أو بواسطﺔ بوابﺔ ضمانكم.
تسجيل اﻷجﺮاء ﻋن طﺮيق اﻟوكﺎﻟﺔ
من أجل تسجيل أجرائكم الذين ﻻ يتوفرون ﻋلى رﻗم التسجيل ،يتوجب ﻋليكم تقديم ملف التسجيل الخاص بكل
مستخدم لوكالﺔ الﺼندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي التابعﺔ لها مقاولتكم و الذي يتكون من ) :يمكنكم تحميل جميع
اﻻستمارات الخاصﺔ بهذا اﻹجراء ﻋلى الموﻗع  www.cnss.maأو الحﺼول ﻋليها مباشرة من اﻗرب وكالﺔ
للص.و.ض.ج(
-

طلب التسجيل ) المطبوع مرجع  (321.1.06معبﺄ ،ممضى ومختوم؛

-

نسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ أو بطاﻗﺔ اﻹﻗامﺔ أو جواز السفر بالنسبﺔ لﻸجير الذي يحمل جنسيﺔ أجنبيﺔ
 +صورتان؛
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-

شهادة بيان التعريف البنكي إذا كان اﻷجير يتوفر ﻋلى حساب بنكي.

تسجيل اﻷجﺮاء ﻋن طﺮيق ﺑواﺑﺔ ضمﺎﻧكﻢ
يمكنكم تسجيل أجرائكم الذين ﻻ يتوفرون ﻋلى رﻗم تسجيل ،ﻋن طريق بوابﺔ ضمانكم وذلك بإتباع الخطوات
التاليﺔ:
-

الولوج إلى الفضاء العام لبوابﺔ ضمانكم ثم الدخول إلى الفضاء الخاص ﻋبر الضغط ﻋلى '' تسجيل الدخول
إلى الفضاء الخاص"

-

تﺄكيد دخولكم ﻋبر استعمال بياناتكم الخاصﺔ ) بعد ﻗبول انضمامكم إلى البوابﺔ ستتوصلون برسالﺔ ﻋن
طريق بريدكم اﻻلكتروني تحتوي ﻋلى رمز اﻻستعمال وكلمﺔ السر (

-

الولوج إلى خانﺔ '' طلب التسجيل ''

يمكنكم اختيار إحدى الطرق التاليﺔ:
تسجيل ﺑواسطﺔ طﺮيقﺔ :EFI
هذه الطريقﺔ من التسجيل هي خاصﺔ بالمنخرطين الذين يتوفرون ﻋلى ﻋدد محدود من طلبات التسجيل .وتتطلب مﻸ
اﻻستمارة بالمعلومات المتعلقﺔ باﻷجير المسجل ) اﻻسم ،النسب ،الجنس ،الهويﺔ/جنسيﺔ ،العنوان ( مﺼحوبا بنسخﺔ
من بطاﻗﺔ التعريف ممسوحﺔ ضوئيا ) بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ أو بطاﻗﺔ اﻹﻗامﺔ( تم يجب الضغط ﻋلى الزر
»  « Validerمن اجل التﺄكيد .ستزودكم البوابﺔ مباشرة برﻗم تسجيل مﺆﻗت الذي سيتم تﺄكيده من طرف الﺼندوق
الوطني للضمان اﻻجتماﻋي دون الحاجﺔ إلى وضع طلب مادي بإحدى وكاﻻت الﺼندوق.
تنبيه  :إذا ﻗمتم بتﺄكيد طلب تسجيلكم ﻋن طريق  EFIبدون إرفاﻗه بنسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف ممسوحﺔ ضوئيا ،
يجب ﻋليكم طبع اﻻستمارة  ،إمضائها وختمها مﺼحوبﺔ بنسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف الخاصﺔ بالشخص المسجل ،
صورتان  ،شهادة التعريف البنكيﺔ إذا كان اﻷجير يتوفر ﻋلى حساب بنكي ،ثم إيداع هذا الطلب بإحدى وكاﻻت
الﺼندوق من أجل تﺄكيده .
اﻟﺘسجيل ﺑطﺮيقﺔ : EDI
هذه الطريقﺔ من التسجيل خاصﺔ بالمنخرطين الذين يتوفرون ﻋلى ﻋدد كبير من طلبات التسجيل .وتتطلب هذه
الطريقﺔ مﻸ جميع المعلومات الخاصﺔ بﺄجرائكم الغير المسجلين بالﺼندوق )بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ ،اﻻسم ،النسب
 ،تاريخ اﻻزدياد ( بالملف  CSVالذي يجب تسميته ''  ،'' IMMA_ Numéro d'affiliationثم تحميله في
البوابﺔ التي ستزودكم مباشرة بﺄرﻗام تسجيل مﺆﻗتﺔ خاصﺔ باﻷجراء الغير مسجلين بالضمان اﻻجتماﻋي.
بعد ذلك يتوجب ﻋليكم طبع جميع طلباتكم الخاصﺔ بالتسجيل  ،إمضائها وختمها مﺼحوبﺔ بنسخﺔ من بطاﻗﺔ التعريف
الوطنيﺔ  ،صورتان وشهادة التعريف البنكي إذا كان اﻷجير يتوفر ﻋلى حساب بنكي  ،تم إيداﻋها بوكالﺔ
الﺼندوق التابعين لها من اجل المﺼادﻗﺔ ﻋليها.
 .4كيف تصﺮحون ﺑإجﺮائكﻢ؟
يجب التﺼريﺢ بﺄجرائكم شهريا ﻗبل العاشر من الشهر المقبل  .ومن اجل ذلك يجب إتباع الخطوات التاليﺔ :
-

الولوج إلى الفضاء العمومي للبوابﺔ  www.damancom.maثم الفضاء الخاص بالضغط ﻋلى
» « Connexion Espace privé
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-

إدخال البيانات الخاصﺔ ثم المﺼادﻗﺔ

-

الولوج إلى المجال '' '' Télédéclaration

-

إدخال الفترة التﺼريﺢ

-

الضغط ﻋلى زر '' بحﺚ''

-

النقر بالزر اﻷيمن على نتيجة البحث.

تنبيه  :لكي تتمكنوا من الحﺼول ﻋلى منحﺔ دﻋم التشغيل ﻋن كل أجير شغلتموه في إطار هذا البرنامج :
 يجب أن تودع ﻋقود اﻷجراء المعنيين بالوكالﺔ الوطنيﺔ ﻹنعاش الشغل دون أجل وﻗبل بدايﺔ الورش. يجب التﺼريﺢ بﺄجر شهر العمل لدى الضمان اﻻجتماﻋي داخل اﻵجال القانونيﺔ وذلك ﻗبل تاريخ  10منالشهر الموالي  ،حيﺚ أن أي تﺄخير في التﺼريﺢ سيﺆدي إلى إيقاف هذا الدﻋم بالنسبﺔ للشهر غير
المﺼرح به .
 يجب أن ﻻ يقل اﻷجر المﺼرح به ﻋن الحد اﻷدنى لﻸجور الشهري SMIG يجب أداء واجبات اﻻشتراكات اﻻجتماﻋيﺔ في الوﻗت المحدد ) ﻗبل  10من الشهر المقبل(.اﻟﺘصﺮيح ﻋن ﺑعﺪ ﺑواسطﺔ : EFI
إذا كانت ﻋمليﺔ  Préparerمفعلﺔ لديكم ،لكم الحق في التﺼريﺢ ﻋن بعد بواسطﺔ  EFIبإتباع المراحل التاليﺔ:
-

بعد الضغط ﻋلى ﻋمليﺔ ''  ، '' Préparerستظهر لكم شاشﺔ ﻋلى شكل جدول بقائمﺔ جميع أجرائكم
المسجلين بالضمان اﻻجتماﻋي مع أرﻗام تسجيلهم  ،أسمائهم الشخﺼيﺔ والعائليﺔ ،ﻋدد اﻷيام
المﺼرح بها  ،اﻷجور الحقيقيﺔ ،الحد اﻷﻗﺼى لﻸجور ووضعيﺔ اﻷجير؛

-

يجب تعبﺌﺔ ﻋدد اﻷيام المﺼرح بها ﻋن كل أجير ،اﻷجر الحقيقي بالسنتيم  ،وكذلك اختيار وضعيﺔ
اﻷجير من خﻼل ﻗائمﺔ؛

-

تحديد مجموع اﻷجور الحقيقيﺔ في الجزء » « Récapitulatif؛

-

إذا كنتم ﻻ تتوفرون ﻋلى أجراء جدد اضغطوا ﻋلى الزر ''  '' Contrôlerتم '' '' Valider؛

-

إذا تم تشغيل أجراء جدد ،اضغطوا ﻋلى الزر '' '' Entrants؛

-

اضغطوا ﻋلى الزر '' '' Ajouter un entrant؛

-

بإدخالكم رﻗم التسجيل أو رﻗم بطاﻗﺔ التعريف الوطنيﺔ سيتمكن النظام أوتوماتكيا من تحديد اﻷجير،
يجب ﻋليكم بعدها القيام بإدخال ﻋدد اﻷيام المﺼرح بها واﻷجر الحقيقي بالسنتيم؛

-

مﻼ الجزء ''  '' récapitulatifمع اﻹشارة إلى مجموع اﻷجور الحقيقيﺔ؛

-

الضغط ﻋلى الزر"  " Contrôlerتم ''.'' Valider

تنبيه :إذا كانت أول ﻋمليﺔ تﺼريﺢ بﺄجرائكم ،وﻻ تتوفرون ﻋلى أجراء مﺼرح بهم سابقا ،يجب ﻋليكم التﺼريﺢ
بهم كﺄجراء جدد.
اﻟﺘصﺮيح ﻋن ﺑعﺪ ﺑطﺮيقﺔ : EDI
هذا النوع من التﺼريﺢ خاص بالمنخرطين الذين يتوفرون ﻋلى برنامج الكتروني لﻸداء وكذلك ﻋلى ﻋدد مهم من
اﻷجراء؛ في هذه الحالﺔ ستفعل لكم ﻋمليات ''  '' Télécharger préétabliو ''.'' Déposer
ﻻنجاز ﻋمليﺔ التﺼريﺢ باﻷجور ﻋن طريق  ،EDIيجب إتباع الخطوات التاليﺔ :
-
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-

تحضير ﻋمليﺔ التﺼريﺢ بواسطﺔ برنامج حاسوبكم؛

-

الرجوع إلى بوابﺔ ضمانكم وبالخﺼوص إلى الخانﺔ ''''Télédéclaration؛

-

اختيار فترة التﺼريﺢ ؛

-

الضغط ﻋلى الزر ''  "Rechercher؛

-

الضغط ﻋلى ﻋمليﺔ '' '' Déposer؛

-

تحميل الملف ) يجب تسميﺔ الملف (DS_Numéro d’affiliation_AnnéeMois :

-

الضغط ﻋلى '' '' Envoyer؛

-

يجب ﻋليكم التﺄكد من ﻋمليﺔ التﺼريﺢ ﻋن بعد وذلك بالضغط ﻋلى خانﺔ EDIﻋند نهايﺔ ﻋمليﺔ التﺼريﺢ
بﺄجرائكم سواء ﻋن ''  '' Télédéclarationأو '' .'' Suivi des télédéclaration

 .5كيف يمكنكﻢ أداء واجبﺎت اشﺘﺮاكﺎتكﻢ اﻻجﺘمﺎﻋيﺔ ؟
بعد تﺄكيد ﻋمليﺔ التﺼريﺢ باﻷجور ،فإنكم مدﻋوون ﻷداء واجبات اشتراكاتكم اﻻجتماﻋيﺔ ﻋن بعد ﻋبر إتباع
الخطوات التاليﺔ:
-

الولوج الى الفضاء العام لبوابﺔ ضمانكم ﻋبر الموﻗع  www.damancom.maثم اﻻنتقال الى الفضاء
الخاص ﻋبر الضغط ﻋلى ""Connexion espace privé؛

-

تﺄكيد الدخول ﻋن طريق إدخال رﻗم المستخدم و القن السري الخاص بكم؛

-

الدخول إلى خانﺔ '' '' Télépaiement؛

-

إدخال فترة التﺼريﺢ موضوع اﻷداء؛

-

الضغط ﻋلى زر '' '' Rechercher؛

-

إذا اخترتم طريقﺔ '' : '' Télérèglementاضغطوا ﻋلى ''  '' Actionتم ﻋلى ''  ''validerو إذا اخترتم
طريقﺔ  ، Prélèvement automatiqueفلستم ملزمين بﺄي من هذه اﻹجراءات.

تنبيه :في حالﺔ اختياركم ﻹحدى الطريقتين ''  ''Télérèglementأو  '' Prélèvement automatiqueيجب
ﻋليكم التﺄكد من أن أداءكم ﻋن بعد ﻗد تم بطريقﺔ صحيحﺔ ،وذلك بمراﻗبته ﻋلى مستوى الخانﺔ '' '' Télépaiement
."Suivi du télépaiement ''/
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روابط هامة

من اجل مرافقتكم في عملية اﻻشتراك ببوابة ضمانكم ،يمكنكم مشاهدة الشريط على الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=yHa0C7f8WnE
أو اﻻطﻼع على '' دليل اﻻستعمال'' المتواجد ببوابة ضمانكم .
من اجل مرافقتكم في عملية التسجيل ،يمكنكم مشاهدة الشريط اﻹيضاحي على الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=5laLoT3dj9s
أو اﻻطﻼع على '' دليل اﻻستعمال'' المتواجد ببوابة ضمانكم .
من اجل مرافقتكم في عملية التصريح بأجرائكم ،يمكنكم مشاهدة الشريط اﻹيضاحي على الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=kLfKx5gcT0Y&t=5s
أو اﻻطﻼع على '' دليل اﻻستعمال'' المتواجد ببوابة ضمانكم
من اجل مرافقتكم في عملية اﻷداء عن بعد ﻻشتراكاتكم ،يمكنكم مشاهدة الشريط اﻹيضاحي على الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=lSHQctAah7g
أو اﻻطﻼع على '' دليل اﻻستعمال'' المتواجد ببوابة ضمانكم .
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