Module E : RESSOURCES HUMAINES - FORMATION

التصرف في ملفات التقاعد و في صورة اإلنقطاع عن الوظيفة في القطاع العمومي
الفئات

األهداف
تهدف هذه الدورة التكوينية ذات الصبغة العملية إلى تمكين
المشاركين من اآلليات والتقنيات الالزمة لحسن التصرف في
ملفات التقاعد في القطاع العام.

التاريخ
فيفري
أكتوبر

 -أعوان المصالح القانونية واالجتماعية واإلدارية والمالية

المــــدة

الـسـعـــرد.ا.ق.م.

المكـــان

الرمز

 30أيـــــام

 950د.ت.

نزل بتونس

E-12

البرنامج
 -1نظام الجرايات المدنية و العسكرية و الباقين على قيد الحياة (القانون عدد  21لسنة ) 2891
 المنتفعون بهذا النظام
 اكتساب الحق في جراية التقاعد
 األقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد
 اإلحالة على التقاعد
 أسباب اإلحالة على التقاعد
 إجراءات اإلحالة على التقاعد
 اإلحالة على التقاعد الخاصة ببعض الوظائف أو بعض األسالك
 تكوين ملف الجراية
 قواعد تصفية الجراية
 تاريخ االنتفاع بالجراية
 المنح العائلية و منحة الدخل الوحيد
 منحة الشيخوخة
 التعديل اآللي للجرايات
 الجمع بين الجرايات
 استئناف النشاط بعد اإلحالة على التقاعد
 عمل المتقاعدين
 الحقوق الراجعة للباقين على قيد الحياة

 -2نظام منحة رأس المال عند الوفاة





اكتساب الحق في االنتفاع بالمنحة
المنتفعون بمنحة رأس المال عند الوفاة
توزيع منحة رأس المال عند الوفاة بين المنتفعين
احتساب منحة رأس المال عند الوفاة (عمل لجان الفرز الفني).

 -3نظام تنسيق الحقوق
 تحديد الحقوق
 طرق تصفية الحقوق
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عطل المرض و طرق مواجهة ظاهرة التمارض و الحد من الغيابات غير الشرعية
الفئات

األهداف
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى الحد من الغيابات ومكافحة ظاهرة
التمارض والغيابات غير الشرعية.

التاريخ
ماي
نوفمبر

 -إطارات الموارد البشرية

المــــدة

الـسـعـــرد.ا.ق.م.

المكـــان

الرمز

 30أيـــــام

 950د.ت.

نزل بتونس

E-13

البرنامج
 -2اإلطار القانوني و الترتيبي للعطل






أنواع العطل
عطل إدارية وتشمل عطل االستراحة والعطل االستثنائية.
عطل ألسباب صحية وتشتمل على عطل المرض العادي وعطل المرض طويل األمد وعطل الوالدة وعطل األمومة.
عطل للتكوين المستمر
عطل بدون راتب

 -1تحليل ظاهرة الغيابات
 تعريف و تقييم ظاهرة الغيابات
 تحليل أنواع و أسباب الغيابات و آثارها على سير المؤسسة و مردودية العمل و المناخ االجتماعي
 تقديم و تحليل و مناقشة الحلول العملية للتقليص و التحكم في ظاهرة الغيابات
 التقييم الكمي و الكيفي لظاهرة الغيابات
*دراسة أمثلة حية
 -3تحليل ظاهرة عدم استقرار األعوان
 تعريف و تقييم الظاهرة
 تحليل مؤشرات و نسب ظاهرة عدم استقرار األعوان
 تقديم و تحليل و مناقشة الحلول العملية للتقليص من ظاهرة عدم استقرار األعوان
*دراسة أمثلة حية
*حوصلة و توصيات
 -4وضع استراتيجية عمل للتحكم في ظاهرتي الغيابات و عدم استقرار العملة
مالحظة  :يتم تقديم التشريع الجاري به العمل و نماذج من فقه القضاء التونسي
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