
المخصصة  covid19.cnss.maدليل استخدام بوابة 
للتصريح باألجراء من طرف مشغليهم، لالستفادة من 

 التعويض الجزافي

 قام ،نةھالرا یةلوبائا لحالةا اءجر صعبة ضعیةو في توجد لتيا یةاحیلسا تالولمقاا كبةامو راإط في
 والمتدربين األجراء نيلتكم ، covid19.cnss.maبوابة بتوفير االجتماعي للضمان الوطني الصندوق
 طرف من الممول ، الجزافي التعويض من االستفادة من ، المعنية القطاعات في اإلدماج عقود بموجب

 .كورونا فيروس جائحة لتدبير الجاللة، صاحب من بأوامر المحدث الصندوق
  
 طلب تقديم أجل من اتباعها يجب التي الخطوات فإليكم ، المعنية القطاعات أحد في فاعلين كنتم إذا 

 .المعنية الفترة من شهر كل عن وذلك أجرائكم، لصالح الجزافي التعويض من االستفادة
 

 مرحلة

1 

 بةابالبو لتصاالابط ر
 

 ؛ covid19.cnss.ma بةالبواسم اض لمستعراعلى ا خلواد1)
 سمإا خلوأد،  DAMANCOMعلى ب لدیكم حسان كاإذا 2)

 ؛ بحسابكم لخاصیناور لمراكلمة م ولمستخدا
  بةابالبولخاصین ور المراكلمة م ولمستخداسم اا خلودأفال وإ3)

covid19.cnss.ma ؛ 
جدید على  ب فتح حسا رجىیفب، توفركم على حسام في حالة عد4)

 créer un nouveauعلى الرابط  نقركمل الخبة من البوا هذھ

compte  ؛ بةاللبو لللدخولجدید م المستخدااسم وإدخال 
  Accepter علىلنقر ایجب ج للولو5)



 مرحلة

2 

 بطلبكملمتعلقة ت المعلومال اخاإد
 « Nouvelle déclaration »  جدیدلب طلنقر على ایجب علیكم 1)
، لمعنیةالة والمقاروا ختات، االولمقااألمر بمجموعة من اعندما یتعلق 2)

 المتوفرة ئحةاللاعلى 

لى ل إلدخودة اعاإلى إلة ویح بالمقالتصرابعد ة مباشرون نتم مدعوأ3)
 ؛بة البوا

 :یح بالتصردروا با، ئحةاللاعلى ا جدالة متوولمقااط انخراقم ن ركاإذا 4)
 ؛یح بالتصرلمعنیة ة الفترروا اختاا   (أ

 ؛لةولمقات االمعامقم ض رنخفاانسبة روا ختاا (ب
 .لةولمقات االمعامقم ض رنخفااسبة نین ویتعین علیكم تد ( ج

 



 مرحلة

3 

 التصريح باألجراء المعنيين بالتعويض الجزافي
 علیھاوا نقرا ولمعنیین اء األجرات خانا رواختاإ1)
 Afficher la ینرلمختاااء ألجراقائمة  راھظإب لمتعلقار لزاعلى وا نقرأ2)

liste des salariés sélectionnés من أجل التحقق ،. 

1 

3 

2 



 مرحلة

4 

 التصريح بالشرف وتأكيد المصادقة
 “déclaration sur l’honneur” فبالشریح لتصراخانة  علىوانقرأ1)

 ؛حاتكمید تصریتأكمرحلة من أجل المرور 
ییر  لتغلسابقة المرحلة الى إالعملية أو العودة  یدتأك رایختالحق في الدیكم 2)

 ؛تصریحكم 
 

 ؛یدتأكسالة رھر لكم تظقتكم دبعد مصا3)
 

 ؛" annuler"ء لغار إلزاعلى وا نقر، أییر تصریحكمتغتم إذا أرد4)
 

 ؛تصریحكم ءاإلنھ" confirmer"ید لتأكار على زوا نقرأ5)
 



 مرحلة

5 

 تتبع معالجة طلبكم
 

 ؛ covid19.cnss.maادخلوا البوابة 1)
 

تظهر لكم البوابة اسم المقاولة ورقم انخراطها كما تطلعكم على وضعية 2)
 ؛ ملفكم

 
إذا تعلق األمر بمجموعة من المقاوالت المنخرطة، اختاروا رقم انخراط 3)

 ؛ المقاولة المعنية من خالل الالئحة المتوفرة
 

الئحة  Excelالمكبر من أجل إظهار أو تصدير على شكل  اختارو4)
 .األجراء المصرح بهم

 


