دليل استخدام بوابة  covid19.cnss.maالمخصصة
للتصريح باألجراء من طرف مشغليهم ،لالستفادة من
التعويض الجزافي
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺮاء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ،قام
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتوفير بوابة  ، covid19.cnss.maلتكمين األجراء والمتدربين
بموجب عقود اإلدماج في القطاعات المعنية  ،من االستفادة من التعويض الجزافي  ،الممول من طرف
الصندوق المحدث بأوامر من صاحب الجاللة ،لتدبير جائحة فيروس كورونا.

إذا كنتم فاعلين في أحد القطاعات المعنية  ،فإليكم الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تقديم طلب
االستفادة من التعويض الجزافي لصالح أجرائكم ،وذلك عن كل شهر من الفترة المعنية.

مرحلة

1

رﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺒﻮاﺑﺔ
(1
(2
(3
(4

(5

ادﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮض اﺳﻢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ  covid19.cnss.ma؛
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻜﻢ ﺣﺴﺎب على  ، DAMANCOMأدﺧﻠﻮا إﺳﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﯿﻦ بحسابكم ؛
وإﻻ فأدﺧﻠﻮا اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻮاﺑﺔ
 covid19.cnss.ma؛
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ،ﻓﯿﺮﺟﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ
ھﺬه اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺮﻛﻢ على الرابط créer un nouveau
 compteوإدخال اسم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ ؛
ﻟﻠﻮﻟﻮج ﯾﺠﺐ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ Accepter

مرحلة

2

إدﺧﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻃﻠﺒﻜﻢ
(1
(2

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ » « Nouvelle déclaration
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ،اﺧﺘﺎروا ﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ المتوفرة

(3

أﻧﺘﻢ ﻣﺪﻋﻮون ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ ؛
إذا ﻛﺎن رﻗﻢ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﺑﺎدروا ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ :
أ) اﺧﺘﺎروا اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ؛
ب) اﺧﺘﺎروا ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ؛
ج) ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ.

(4

مرحلة

3

التصريح باألجراء المعنيين بالتعويض الجزافي
(1
(2

إﺧﺘﺎروا ﺧﺎﻧﺎت اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ و اﻧﻘﺮوا ﻋﻠﯿﮭﺎ
أﻧﻘﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺰر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بإظﮭﺎر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺎرﯾﻦ Afficher la
 ، liste des salariés sélectionnésمن أجل التحقق.

1
3
2

مرحلة

4

التصريح بالشرف وتأكيد المصادقة
(1
(2

أﻧﻘﺮواﻋﻠﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮف ”“ déclaration sur l’honneur
من أجل المرور ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﻜﻢ؛
ﻟﺪﯾﻜﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺄﻛﯿﺪ العملية أو العودة إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
ﺗﺼﺮﯾﺤﻜﻢ ؛

(3

ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻜﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻟﻜﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﯿﺪ؛

(4

إذا أردﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﻜﻢ ،أﻧﻘﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺰر إﻟﻐﺎء " " annuler؛

(5

أﻧﻘﺮوا ﻋﻠﻰ ﺰر اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ " " confirmerﻹﻧﮭﺎء ﺗﺼﺮﯾﺤﻜﻢ؛

مرحلة

5

تتبع معالجة طلبكم
(1

ادخلوا البوابة  covid19.cnss.ma؛

(2

تظهر لكم البوابة اسم المقاولة ورقم انخراطها كما تطلعكم على وضعية
ملفكم ؛

(3

إذا تعلق األمر بمجموعة من المقاوالت المنخرطة ،اختاروا رقم انخراط
المقاولة المعنية من خالل الالئحة المتوفرة ؛

(4

اختارو المكبر من أجل إظهار أو تصدير على شكل  Excelالئحة
األجراء المصرح بهم.

