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مــرســوم رئــاسي رقــم مــرســوم رئــاسي رقــم 14-196 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 رمــضــان عــام رمــضــان عــام
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 6 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمن تـنـظيمr يـتـضـمن تـنـظيم

التكوين وحتسX اIستوى في اخلارج وتسييرهما.التكوين وحتسX اIستوى في اخلارج وتسييرهما.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77 - 8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اIؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

rتمّمIعدّل واIا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اIــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اIـؤرّخ في 14 رجب عـام 1424 اIـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 واIـتـضـمن تــنـظـيم الـتـكـويـن وحتـسـX اIـسـتـوى في

rاخلارج وتسييرهما

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 221
اIــؤرّخ فـي أول رجب عــام 1430 اIــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
2009 واIــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألعـــوان

rXوالقنصلي Xالدبلوماسي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األول الفصل األول 

أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اIـــــرســــوم إلى تـــــنــــظــــيم
التكوين وحتسX اIستوى في اخلارج وتسييرهما.

X2 :  :  تــنـظـم بـرامج الــتــكـوين اإلقــامي وحتــسـ اIـادة اIـادة 
اIستوى في اخلارج في حدود اIناصب اIفتوحة حسب :

rXاإلمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العالي -

rحاجات القطاعات من التأطير -

- اIــتـطــلــبـات في مــجــال دعم اإلمـكــانــيـات الــعــلـمــيـة
والتكنولوجية للتنمية.

اIــــادة اIــــادة 3 :   :  يــــجـب أن تـــســــجـــل عـــمــــلــــيــــات الــــتـــكــــوين
وحتـــــــســـــX اIــــســـــتــــــــوى فــــي اخلـــــــارج ضـــــمــن اخملــــطــط
القطــاعي للـتكوين فـي اإلدارة أو اIؤسسة اIعنيةr طبقا

للتنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـنـظم التـكـوين اإلقـامي وحتـسX اIـسـتوى
في اخلـارج لـفـائـدة األصـنـاف اIـذكـورة في اIواد 7 و8 و10

من هذا اIرسومr من جنسية جزائرية.

يــنــظـم الــتــكــوين اإلقــامـي في اخلــارج Iــدة تــزيــد عن
ستة (6) أشهر.

ويـــنـــظم حتـــســـX اIـــســـتــوى فـي اخلـــارج Iــدة تـــقل أو
تساوي ستة (6) أشهر.

5 :  :  تـــنــــشـــأ جلـــنــــة وطـــنــــيـــة تــــكـــلف بــــتـــنــــظـــيم اIــادة اIــادة 
الـتـكـوين وحتــسـX اIـسـتـوى فـي اخلـارجr تـدعى في صـلب

النص "اللجنة الوطنية".

rـادة 6 :  : تـنـشــأ لـدى كل دائـرة وزاريــة جلـنـة خـبـراءIـادة اIا
تـكـلف بـانـتـقـاء اIـتـرشـحـX لـلـتـكـوين اإلقـامي في اخلـارج

�وجب قرار من الوزير اIعني.

يـتم اخــتــيـار اIــتــرشـحــrX طـبــقــا Iـقــايـيـس االنـتــقـاء
التي حتددها اللجنة الوطنية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أصناف اIستفيدينأصناف اIستفيدين

اIـادة اIـادة 7 :  :  تسـتـفيـد من الـتكـوين اإلقـامي في اخلارج
األصناف اآلتية :

- الطـلبـة اIتحـصلـون علـى شهـادات الطور األول أو
rاألوائل في دفعات التخرج rالطور الثاني

- األســـاتــــذة الــــبــــاحــــثــــــون واألســـاتـــــذة الــــبــــاحــــثـــون
االسـتــشــفـائــيـــون اجلــامــعـيــــون والــبـاحــثــــون الـدائــمـــون
اIـســجـــلــون فــي اجلـزائـر لتـحـضيـر أطـروحة الـدكـتوراه
الـذين تـتــطـلب دراسـتـهـم الـقـيـام بــبـحـوث أو تـداريب في

rاخلارج

- مــسـتــخــدمــو اإلدارات واIــؤســسـات الـعـــمــومــيـة
اIــرســمـــون واحلـائـزونr عــلى األقلr شـهــادة الـطـور األول

أو التدرج أو شهادة معترفا �عادلتها.

اIـادة اIـادة 8 :  :  زيـادة عـلـى األصـنـاف اIـذكـورة في اIـادة 7
من هذا اIرسومr يستفيد من التكفل بدراستهم :

- أبنـاء أعـوان الـدولة اIـدعـوين Iـمارسـة عـمـلهم في
اخلــــارج الـــذيـن يـــتــــابــــعـــون دراســــات في الــــطـــور األول أو
الطـور الـثاني أو الـطور الـثـالثr عنـد استـدعـاء أوليـائهم
rفي مـنـاصـبـهم  XـتــوفـIـركـزيـة أو اIلـلـعــودة إلى اإلدارة ا

rتبقية إلنهاء دراساتهمIبالنسبة للمدة القانونية ا

- أبــنــاء أعــوان الــدولــــة اIــتـــحــصــلـــون عــلـى شــهــادة
الــــبــــكـــــالــــوريــــا في اخلــــارجr خـالل نــــفس الـــــســــنــــة الــــتي ¥
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اســـــتـــــدعــــاء أولـــــيـــــائـــــهم لـــــلـــــعـــــودة إلــى اإلدارة اIـــــركـــــزيــــة
واحلاصلون على تسجــيل أو تسجيل أولي قصد احلصول
عــلى شـــهــادة الــطــور األول لـــلــســنـــة اجلــامــعـــيــة اجلــاريــة أو

السنة اجلامعية اIقبلة.
اIـادة اIـادة 9 :  : يــتـعـX عــلى اإلدارات اIـعــنـيـة إبالغ وزارة
الــشــؤون اخلـــارجــيــةr بـــصــورة آلــيـــةr بــقــائـــمــة األشــخــاص
الذين استدعـوا للنشاط في اخلارج واستفاد أبناؤهم من

منحة دراسية.
ويــتـــعــيـن عــــلى وزارة الــشـــؤون اخلـــارجـــيــة إعـالن
تـــوقــيف اIــنـــحــة فــور اســتـــدعــاء ولي اIــتـــرشح Iــمــارســة

نشاطه في اخلارج.
اIـادة اIـادة 10 :  : تـسـتفـيـد من حتـسX اIـسـتـوى في اخلارج

األصناف اآلتية :
- األســــاتـــــذة الـــــبــــاحـــــثـــــون واألســــاتـــــذة الـــــبــــاحـــــثــــون
االستـشـفـائيـون اجلـامـعيـون والـبـاحـثون الـدائـمـون الذين

rيحضرون أطروحة الدكتوراه
- الــطــلــبــة غــيـر األجــراء اIــســجــلــون فـي الــدكــتـوراه
والــطـــلـــبـــة اIـــســـجـــلـــون في الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتــر أو
مـاجستير والـطلبة اIقيـمون في العلوم الـطبية في طور

rالتكوين
- مــســـتــخـــدمــو اإلدارات واIـــؤســســـات الــعــمــومــيــة
الـذين يـتم انـتـقـاؤهم من بـX الـكـفـاءات واحلـاصـلونr عـلى

األقلr على شهادة جامعية.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات
11 :  : يـحــتــفظ األســاتــذة الــبــاحــثــون واألســاتـذة اIـادة اIـادة 
الـــبـــاحـــثــون االســـتـــشـــفـــائــيـــون اجلـــامـــعـــيــون والـــبـــاحـــثــون
الـدائـمـون ومـسـتـخـدمـو اإلدارات واIـؤسـسـات الـعـمـومـية
الـــــذيـن اســـــتـــــفـــــادوا مـن تـــــكـــــويـن إقـــــامي فـي اخلـــــارجr في
اجلـزائـر بـراتـبـهم الـرئـيسـي أو أجـرهم الـقاعـدي  مع اIـنح
الـــعــــائــــلـــيــــة بـــاســــتــــثـــنــــاء الــــعالوات واIــــنح الــــتي تــــكـــافئ

اIردودية. 
اIــادة اIــادة 12 :  : لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــد من الـــتـــكـــوين اإلقـــامي في
اخلارج الـحـق في تـكــفل اإلدارة أو اIـؤسـسـة الـمـــعـنية

�ا يأتي :
rمصاريف التكوين -
rاحلماية االجتماعية -

- مــصــاريـف الــنــقل ذهـــابــا وإيــابــا مـن اجلــزائــر إلى
الـبلـد اIـستـقـبل مرة واحـدة في الـسنـةr بـالطـريـقة األكـثر

rاقتصادية

- تـكـالـيف فــائـض وزن أمـتـعــة قـدره تـسـعـــون (90)
كـيـلـو غـرامـــاr  بـعـد انـتـهــاء الـتـكـوين والـرجـــوع الـنـهـائي

rإلى اجلزائر
rذكرة أو األطروحة اجلامعيةIمصاريف طبع ا -

- عــنــد االقـتــضــاءr في حـالــة وفــاة اIـســتــفـيــدr تــمـنح
تـكــالــيف نــقل جـثــمــان الــفـقــيــد إلى الــوطن وتـذكــرة ســفـر

ذهابا وإيابا ألحد أقاربه من الدرجة األولى.
اIـادة اIـادة 13 :  : إذا لـزم عــلى اIـسـتــفـيـد أن يـتــابع تـدريـبـا
في إطــار دراسـاته r فــإن مــصـاريـف اIـشــاركــة تـتــحــمـلــهـا
ميـزانية الـدولة إذا لم تكن هـذه اIصاريف مـكفولـة ماليا

من الطرف األجنبي.
ومـهما يـكن من أمرr وبشـرط احلصول عـلى اIوافقة
اIـــســبـــقــة من اإلدارة أو اIـــؤســســـة اIــعـــنــيـــةr ال يــســـتــفـــيــد
اIــمــنـوح مـن هـذا الــتــكـــفــل إال لــفـــتـرة ال تـــتـــعــدى ســـنــة

واحدة (1) من التكوين.
اIـادة اIـادة 14 :  : يـتـقـاضى اIـستـفـيـد من مـنحـة مـقـدمة من
دولــة أو هــيــئــة أجــنــبــيــة  يــكــون مــبــلــغــهــا أقل مـن اIــنــحـة
الــدراســيـة احملــددة فـي اIـادة 12 مـن هـذا اIــرســومr مــنــحـة

تكميلية.
وفي حـــالــــة الـــتـــوقــــيف اIـــؤقـت لـــلـــمــــنـــحـــة مـن قـــبل
الـطـرف األجــنـبيr فــإنه �ـكن تــمـديـد صــرف مـبـلغ اIــنـحـة
الـتـكـميـلـيـة بـعد اIـوافـقـة اIـسبـقـة من اإلدارة أو اIـؤسـسة

اIعنيةI rدة ال تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.
rــؤســـســات الــعــمــومــيــةIــادة 15 :  : �ــكن اإلدارات واIــادة اIا
عـند الضـرورةr إبرام اتفاقـيات و/أو اتفـاقات شراكة مع
البـلدان اIـستـقبـلة لـلتـكفل بـاIصـاريف اIتـعلـقة بـتسـيير
مـــلـــفــات اخلـــدمـــات اجلــامـــعــيـــة واIـــتــابـــعـــة الــبـــيـــداغــوجـــيــة
والـعـلمـيـة لـلمـتـرشحـX الـذين يـستـوفـون مـسبـقـا شروط
االنتقاء للـتكوين اإلقامي في اخلارج اIنصوص عليها في

اIواد 27 و28 و29 و30 من هذا اIرسوم.
تـســجل اIـصــاريف اIــذكــورة أعـالهr في مــيـزانـيـة
وزارة الــشـؤون اخلــارجـــيـة حـسب الـكـيــفـيـات اIـنـصـوص

عليها في اIادة 52 من هذا اIرسوم.
اIــــادة اIــــادة 16 :  : يــــجب عـــــلى اIـــــســــتـــــفــــيــــديـن من مـــــنــــحــــة
الـــتـــكــوين اإلقـــامي في اخلـــارج اكـــتــتـــاب عــقـــد تــكـــوين مع
اإلدارة أو اIـــؤســـســـة اIـــعـــنـــيـــةr تـــلــزمـــهـم بـــاحـــتـــرام بـــنــود

التعاقدr وال سيما تلك اIتعلقة بـما يأتي :
rإجبارية احلصول على نتائج -

- العـودة إلى اإلدارة أو اIؤسـسة اIـرسلـة بعـد إنهاء
rالتكوين
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- خـدمــة اإلدارة أو اIـؤســسـة اIــرسـلــة مـدة ثالث (3)
سنوات عن كل سنـة تكوين دون أن تفـوق هذه اIدة سبع

(7) سنوات.
اIادة اIادة 17 :  : في حالـة عدم احـترام بـنود الـتعـاقدr فإنه
rإرجـاع مـجـمـوع مـصـاريف الـتـكوين XعـنـيـIيجـب علـى ا

دون اإلخالل باIتابعات القضائية.
يـتـعـX عـلى اإلدارات واIؤسـسـات الـعـمـومـيـة اتـخاذ

.Xاخملالف XمنوحIضد ا rذكورة أعالهIالتدابير ا
اIادة اIادة 18 :  : يفسخ عقد التكوين في احلاالت اآلتية :

rرض طويل األمدIحالة ا -
rالتخلي عن الدراسة -

rضعف النتائج البيداغوجية -
- احلاالت التأديبية اخلطيرة.

تـطـبق الـتــدابـيـر اIـنـصـوص عــلـيـهـا في اIـادة 17 من
هذا اIرسوم في احلاالت الثالث (3) األخيرة.

اIــــــادة اIــــــادة 19 :  : يــــــتــــــعـــــــX عــــــلى اإلدارات واIــــــؤســــــســــــات
الــعــمـــومــيــة إعــادة إدمـــاج أو تــوظــيـف مــرشــحــيـــهــا الــذين
اســـــــتـــــــفـــــــادوا مـن تـــــــكـــــــويـن إقـــــــامـي في اخلـــــــارجr وأوفـــــــوا

بالتزاماتهم التعاقدية.
اIـادة اIـادة 20 :  : حتــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق اIـواد 16 و17 و18
و23 من هـذا اIرسـوم بـقـرار مـشتـرك بـX وزيـر الـشؤون
اخلـــارجـــيــة والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والـــوزيــر اIـــكــلف

بالتعليم العالي والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.
اIـادة اIـادة 21 :  : لــلـمــسـتــفــيـــد من حتــســX اIـســتـــوى فــي
اخلارجr احلـق فــي تكفـــل اإلدارة أو اIؤسسة اIعـنية قبل

ذهابهr �ا يأتي :
- تـعـويض قـابل لـلـتحـويل بـالـعـمـلـة الـصـعـبـةr يـحدد
مــبـــلــغـه بــقـــرار مــشـــتــرك بـــX وزيــر الـــشــؤون اخلـــارجــيــة
والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والــوزيـــر اIــكـــلف بــالـــتــعـــلــيم

rكلفة بالوظيفة العموميةIالعالي والسلطة ا
- مــــــصـــــاريـف الـــــنـــــقـل ذهـــــابــــــا وإيـــــابــــــا إلى الــــــبـــــلـــــد

rبالطريقة األكثر اقتصادية rستقبلIا
- عــنـد الــضـرورةr فـي حـالــة وفـاة اIــسـتــفــيـدr تــمـنح
مـصـاريف نـقل جـثـمـان الـفـقـيـد إلى الـوطـن وتـذكـرة سـفر

ذهابا وإيابا ألحد أقاربه من الدرجة األولى. 
اIــــادة اIــــادة 22 :  : تــــتــــكــــفـل اإلدارة أو اIــــؤســــســــة اIــــعــــنــــيــــة
�ـــــصـــــاريف الـــــتـــــســـــجـــــيل أو اIـــــشـــــاركـــــة في الـــــتـــــداريب
واIلتقيات الـعلمية واIؤتمـرات واحللقات الدراسية وكل

تـظاهـرة علـميـة وتكنـولوجـيةr طـبقـا للـتنـظيم اIـعمول به
في حالة عدم تكفل الشريك األجنبي بذلك.

اIادة اIادة 23 :  : يتعX علـى اIستفيد من حتسX اIستوى
في اخلارج أن يـقدم عـند عـودته تقـريرا عن األشـغال التي
قـام بــهـا في اخلـارجr مـؤشــرا عـلـيه مـن الـهـيـئــات اخملـتـصـة

للمؤسسة اIستقبلة.

وفي حـالـة عـدم احتـرام االلـتـزام اIـذكـور أعالهr فإنه
يجب على اIـعني إرجاع مجموع اIصاريفr دون اإلخالل

باIتابعات القضائيةr ما عدا في حالة قوة  قاهرة.

يـتـعـX عـلى اإلدارات واIؤسـسـات الـعـمـومـيـة اتـخاذ
.Xضد األشخاص اخملالف rذكورة أعالهIالتدابير ا

اIـادة اIـادة 24 :  : حتــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق اIـواد 12 و13 و14
و21 و22 من هـــذا اIـــرســـومr بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــX وزيـــر
الــشــؤون اخلــارجــيــة والــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيــة والــوزيــر
اIــكــلف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية. 

اIــادة اIــادة 25 :  : ال �ـــكن اIـــســـتـــفـــيـــد خالل مـــدة الـــتـــكـــوين
اإلقــامي أو حتـسـX اIــسـتــوى في اخلـارجr ¡ـارســة نـشـاط

مربح على التراب الوطني أو في اخلارج.

الفصل الرابعالفصل الرابع

التكوين اإلقامي في اخلارجالتكوين اإلقامي في اخلارج

اIادة اIادة 26 : :  يخص التكوين اإلقامي في اخلارج :

rدرّسة في اجلزائرIالشعب غير ا -

- الـــتــــكـــوين الـــعــــالي الـــتــــخـــصص اIــــكـــمل لــــلـــشـــعب
اIدرّسة في اجلزائر.

اIــادة اIــادة 27 : :  يــجـب عــلى الــطــالب اIــتـــرشح لــلــتــكــوين
اإلقامي في اخلارج :

- أن يـكـون حاصـال على الـشـهـادة اجلـامـعيـة اIـطـلـوبة
rقررIلقبوله في التكوين ا

rأن يكون األول في دفعته -

- أن تــتــوفـر فــيـه اIــقــايـيـس الــتي حتــددهــا الــلــجــنـة
الــوطـــنــيــة والـــشــروط الـــتي يــحـــددهــا اجملـــلس الــعـــلــمي أو
البيـداغوجي Iؤسـسة التعـليم العـالي اIعنيـةr واIنشورة

سلفا.

28 : :  يــجب عــلى األســتــاذ الــبــاحث أو األســتــاذ اIـادة اIـادة 
الــبــاحث االســتــشـفــائي اجلــامــعي أو الــبــاحث الــدائمr لــكي

يكون مترشحا للتكوين اإلقامي في اخلارجr ما يأتي :
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- أن يـكـون مـسـجال في اجلـزائـر لـتـحـضـيـر أطـروحـة
rدكتوراه

- أن يـــثــــبت أقـــدمـــيــــة ســـنـــة واحـــدة (1) من اخلـــدمـــة
rوأن يكون مرسما rالفعلية

- أن يـتم اقـتراحه من طـرف مـؤسسـته بـعد انـتـقائه
rؤهلةIمن طرف الهيئات العلمية ا

- أن يــقــدم رسـالــة اســتــقـبــال مــســلـمــة من مــؤســسـة
جــامــعــيــة أو بــحــثــيــة أجــنــبـيــة مــعــتــرف بــهــا تــتــوفــر عــلى

rقدرات علمية وتكنولوجية عالية
- أن يـقـدم بــرنـامـجـا لـلـدراســات والـبـحث في فـتـرة
التكوين في اخلارجr يؤشر عليه اIشرف على األطروحة.
29 : :  يــــــــجب عــــــــلـى مـــــــســــــــتـــــــخــــــــدمي اإلدارات اIــــــادة اIــــــادة 
واIـؤسسـات الـعمـوميـة لكي يـكونـوا مـترشـحX لـلتـكوين

اإلقامي في اخلارجr ما يأتي :
- أن يـثـبــتـوا أقــدمـيـة ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة

rالفعلية عند تاريخ الذهاب للتكوين
- أن يـــســــتـــوفـــوا الـــشــــروط واIـــقـــايــــيس احملـــددة من

rطرف اللجنة الوطنية
- أن يـسـتوفـوا الـشـروط واIقـايـيس الـتي يـتطـلـبـها

rقررIالتكوين ا
- أن تقترحهم إداراتهم أو مؤسساتهم.

اIادة اIادة 30 : :  زيادة على الشـروط اIنصوص عليها في
اIـواد 27 و28 و29 من هــذا اIــرسـومr يــجب عــلى اIــتـرشح

للتكوين اإلقامي في اخلارج ما يأتي :
- أن يكـون حاصال عـلى شهـادة البـكالـوريا أو شـهادة

rمعترف �عادلتها
- أن ال يـكــون قـد اسـتــفـاد ســابـقــا من مـنــحـة تــكـوين

إقامي في اخلارج.
اIــــادة اIــــادة 31 : :  تــــرسل قــــائـــــمــــة اIــــتــــرشــــحــــX الــــذين ¥
انـتــقــاؤهم مـن طـرف  جلــنــة اخلــبــراء اIــذكـورة فـي اIـادة 6
من هذا اIرسومr إلى اللجنة الوطنية من أجل اIوافقة.

اIـادة اIـادة 32 : :  حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق اIواد 27 و28 و29
من هـــذا اIـــرســـومr ســـنـــويــــاr بـــقـــرار من الـــوزيـــر اIـــكـــلف

بالتعليم العالي.
الفصل اخلامس الفصل اخلامس 

حتسX اIستوى في اخلارجحتسX اIستوى في اخلارج
اIــــادة اIــــادة 33 : :  يـــجـب أن يـــهـــدف حتـــســـX اIـــســـتـــوى في

اخلارجr على اخلصوصr إلى ما يأتي :

- اكتساب اجلوانب العـلمية والتكنولوجية اجلديدة
rتقدمةIفي اجملاالت الدقيقة ا

- اكـتسـاب اIعـارف والتـقنـيات الـضروريـة البتـكار
rنشاط مهني أو عصرنته

- حتــــيـــX اIــــعـــارف فـي إطــــار الـــتــــكـــويـن اIـــتــــواصل
rوتنويعها وحتسينها

- التأهيل على استعمال جتهيزات جديدة أو القيام
rبنشاطات جديدة

- اIـشـاركة في مـلتـقـيات أو لـقـاءات علـميـة وتـقنـية
من أجل اIساهمة في تطوير اإلدارة أو اIؤسسة اIعنية.

اIــادة اIــادة 34 : :  يــنــظم حتــســX اIــســتــوى في اخلــارج في
اجملاالت ذات األهمية األكيدة لإلدارة أو اIؤسسة اIعنية.

اIادة اIادة 35 : :  يشتـمل حتسX اIسـتوى في اخلارج على
ما يأتي :

rستوىIا Xتداريب حتس -

rدى ذات مستوى عالIاإلقامة العلمية قصيرة ا -

- اIشاركة في التظاهرات العلمية.

اIــــادة اIــــادة 36 : :  تــــنـــظـم تـــداريـب حتـــســــX اIــــســـتــــوى في
اخلارج لفائدة األصناف اآلتية :

Xواألســـــاتـــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــ Xاألســـــاتـــــذة الــــــبـــــاحـــــثـــــ -
االسـتــشـفــائـيــX اجلـامــعـيــX والــبـاحــثـX الــدائـمــX الـذين

rيحضرون أطروحة الدكتوراه

- الــطــلــبـــة غــيــر األجــراء اIــســجـــلــX في الــدكــتــوراه
والـــطـــلـــبـــة اIـــســـجـــلـــX فـي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتـــر أو
ماجسـتير والـطلبة اIـقيمـX في العلـوم الطبـية في طور

rالتكوين

- اIــســتـخــدمــX اإلداريـX والــتـقــنــيـX في اإلدارات
واIؤسسات العمومية.

اIـادة اIـادة 37 : :  تـنــظم اإلقــامـات الــعـلــمـيــة قـصــيـرة اIـدى
ذات اIستوى العالي لفائدة األساتذة الباحثX واألساتذة
Xالـدائم Xوالبـاحث Xاجلـامعيـ Xاالستـشفائـي Xالـباحثـ

من مصف األستاذية.

اIادة اIادة 38 : :  تنـظم اIشـاركة في الـتظـاهرات الـعلـمية
Xواألســـــاتــــذة الــــبـــــاحــــثــــ Xلــــفـــــائــــدة األســــاتـــــذة الــــبـــــاحــــثــــ
االستـشـفائـيـX اجلامـعـيX والـبـاحثـX الـدائمـX والـطلـبة
اIــــــســـــجــــــلـــــX فـي الـــــدكــــــتـــــوراه ومــــــســـــتـــــخــــــدمي اإلدارات

واIؤسسات العمومية.
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Xلــــتــــحــــســـ XــــتــــرشــــحــــIــــادة 39 : : حتــــدد قــــائــــمــــة اIــــادة اIا
اIـســتـوى في اخلــارج من طـرف الــهـيــئـة اIــسـتــخـدمــة بـعـد
انــتــقــائـهــا من طــرف الــهــيــئــات اخملــتــصــة في اIــؤســسـة أو

اإلدارة اIعنية.

اIـادة اIـادة 40 : : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق اIواد 36 و37  و38
من هذا اIرسوم بقرار من الوزير اIعني.

الفصل السادس الفصل السادس 

اللجنة الوطنية للتكوين وحتسX اIستوى في اخلارجاللجنة الوطنية للتكوين وحتسX اIستوى في اخلارج

اIــادة اIــادة 41 : :  يـــرأس الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة اIــذكــورة في
اIادة 5 من هذا اIـرسومr الـوزير اIكـلف بالتـعلـيم العالي

أو ¡ثله.

وتتشكل من :

rثل وزير الشؤون اخلارجية¡ -

rاليةIكلف باIثل الوزير ا¡ -

- ¡ثل السلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

تـتــولى مــصــالح الـوزارة اIــكــلــفـة بــالــتـعــلــيم الــعـالي
أمانة اللجنة الوطنية.

اIادة اIادة 42 : :  تساعد اللـجنة الوطنـية في أداء أشغالها
جلـــنـــة خــبـــراء عـــلــمـــيـــX من مــصـف األســتـــاذيـــةr يــعـــيـــنــهم

الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 43 : :  تـكـلف الــلـجـنـة الـوطـنـيـة بـإعـداد بـرنـامج
التكوين اإلقامي وحتسX اIستوى في اخلارج وتقييمه.

وبهذه الصفةr تكلفr على اخلصوصr �ا يأتي :

- دراسة واقـتراح التـنظيم الـعام اIتـعلق بالـتكوين
rستوى في اخلارجIا Xاإلقامي وحتس

- الفصل في احلـاجات وفي برامج التكوين اإلقامي
وحتسX اIـستـوى في اخلارج التي تـعبـر عنهـا القـطاعات

rسنويا

- دراســـــة اIــــــنـح اIـــــعــــــروضــــــة في إطــــــار اتــــــفــــــاقـــــات
التعاونr وعنـد احلاجةr تلك اIعروضة في إطار االتفاقات

rالقطاعية

- تـشـجـيــع كـــل الـتـدابـيـر الـــتي مـن شـأنـهـا تـرقـيـة
Xـــتــعـــامـــلــيـــن االقــتـــصـــاديــــIصـــيــغ الـــرعـــايـــة من قـــــبل ا

rأو الهيئات اجلهوية أو الدولية األخرى Xالوطنيــ

- جمع الوثائق البـيداغوجية والعـلمية حول برامج
 rستوى في اخلارجIا Xالتكوين اإلقامي وحتس

- اقـتـراح مقـايـيس االنتــقاء وكـذا قــائمــة الشـعـب
Xــــقـــبـــــولـــة لـــلـــــتـــكــــويـن اإلقــــامـي وتـــــحـــســــIوالــــفــــروع ا

rالـمستوى في اخلارج
- الـــســهـــر عــلى تـــنــظـــيم اIــســـابــقــات اجلـــهــويـــةr عــنــد
االقــتـــضــاءr النـــتــقـــاء اIــتـــرشــحــX لـــلــتـــكــويـن اإلقــامي في

rاخلارج
- ضــبـط قــوائم اIــتـــرشــحــX لـــلــتــكـــوين اإلقــامي في

rاخلارج
- تقـييم بـرامج التـكوين اإلقامي وحتـسX اIـستوى

rفي اخلارج
- اقـــتـــراح ســيـــاســـة إعــادة إدمـــاج اIـــمــنـــوحـــX عــقب

التكوين اإلقامي في اخلارج.
اIـادة اIـادة 44 : :  يـتـعــX عـلى الـقــطـاعـات أن تـقــدم سـنـويـا
إلى الـلـجـنــة الـوطـنـيـة حــصـيـلـة عن وضــعـيـة إجنـاز بـرامج
rسـتـوى في اخلارج الـسابـقةIا Xالـتكـوين اإلقـامي وحتسـ
مـرفـقة بـاحلاجـات إلى الـتكـوين وحتـسX اIـستـوى لـلسـنة

الالحقة.
اIــــادة اIــــادة 45 : :  يــــبـــلـغ رئـــيـس الـــلــــجـــنــــة الـــوطــــنــــيـــة إلى
الـقـطـاعات اIـعـنـيـةr البـرنـامج الـسـنوي لـلـتـكـوين اإلقامي

وحتسX اIستوى  في اخلارج.
46 : :  جتـتـمع اللـجـنة الـوطـنيـة في دورة عـادية اIادة اIادة 

مرتX (2) في السنةr بناء على استدعاء من رئيسها.
و�ــــكـــنــــهــــا أن جتـــتــــمع فـي دورة غـــيــــر عــــاديـــةr عــــنـــد
احلـاجةr بناء عـلى استدعـاء من رئيسهـا أو بطلب من أحد

أعضائها.
اIـادة اIـادة 47 : :  تـعـد الــلـجـنـة الـوطــنـيـة نـظــامـهـا الـداخـلي

خالل دورتها األولى.
اIـادة اIـادة 48 : :  تـتـولى اIـصــالح اخملـتـصـة فـي الـقـطـاعـات
اIــعــنــيـــةr تــنــفـــيــذ بــرنــامـج الــتــكــويـن اإلقــامي في اخلــارج
واIتـابـعة الـبيـداغـوجيـة لـلمـسـتفـيـدين في طور الـتـكوين
وتسـاعدهـا في ذلك جلنـة اخلبـراء اIذكـورة في اIادة 6 من

هذا اIرسوم.
اIـادة اIـادة 49 : :  تـتـوج أشـغـال الـلـجـنـة الـوطـنـيـة بـتـقـريـر
ســـنـــوي يـــرســـلـه إلى احلـــكـــومــــة  وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي

والبحث العلمي.
الفصل السابع الفصل السابع 
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــــادة اIــــادة 50 : :  تـــدفـع اIــــمـــثــــلــــيــــات الــــدبـــلــــومــــاســــيـــة أو
الـقنـصـليـة اخملتـصة إقـليـمـياr اIـنح الدراسـية ومـصاريف
الــتــســـجــيل والـــتــكـــالــيف اIـــلــحــقـــة إلى اIــســـتــفـــيــدين من

التكوين اإلقامي في اخلارج.
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اIادة اIادة 51 : : تعـوض مصـاريف التسـجيل والـدراســة
واIــخبـرr عنـدمـا تكـون على عـاتق اIسـتفـيد من الـتكوين
اإلقــامـي في اخلــارجr بـــتـــقــد� الـــنــسـخ األصــلـــيــة لـــلـــوثــائق

احملاسبية التبريرية.

وعــنــدمـــا يــتــجــاوز مــبـــلغ هــذه اIــصــاريـف اIــعــايــيــر
اIعتمدة لدى البلدان اIستقبلةr فإن اIوافقة اIسبقة من

اإلدارة أو اIؤسسة اIعنية تكون مطلوبة.

اIــادة اIــادة 52 : :  تـــســجل اعـــتــمـــادات مــخــتـــلف الــوزارات
اخملـــصــــصـــة لـــتـــمـــويل الــــتـــكـــوين اإلقـــامـي في اخلـــارجr في

ميزانية وزارة الشؤون اخلارجية.

وتـــوضع حتت تـــصــرف اIـــمـــثــلـــيـــات الــدبـــلـــومــاســـيــة
والقنصلية.

ويـكـون تـسـيـيـر هـذه االعـتـمـادات مـوضـوع مـحـاسـبة
مـــنـــفـــصـــلـــة عـن احملـــاســـبـــة اخلـــاصـــة �ـــيــــزانـــيـــة اIـــمـــثـــلـــيـــة

الدبلوماسية أو القنصلية اIعنية.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اIادةr عند احلاجةr بقرار
مــشـتـرك بــX وزيـر الـشـؤون اخلــارجـيـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية والوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIادة اIادة 53 : :  تسـجل مصـاريف سيـر اللـجنـة الوطـنية
للـتكـوين وحتـسX اIـستـوى في اخلـارجr اIنـصوص عـليـها
في اIــادة 5 مـن هــذا اIـــرســـومr وكــذا الـــتـــكـــفل �ـــصــاريف
أعـمـال الـتـقيـيم لـلـخـبـراء الـعـلـميـX اIـنـصـوص عـلـيـها في
اIـادة 42 من هـذا اIــرسـومr فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـر  وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.

اIــــــادة اIــــــادة 54 : :  يـــــــوضع حتـت تـــــــصــــــرف اIـــــــمـــــــثــــــلـــــــيــــــات
الـدبــلــومــاسـيــة أو الــقــنـصــلــيـة رصــيــد يــخـصـص لـتــســديـد
rالـنـفقـات الطـارئـة التي تـرتبـط ببـرنامج الـتـكوين الـعام

عـــنـــد االقـــتــضـــاء وعـــلـى ســبـــيـل الـــتــســـبـــيـق. وتــمـــثـل هــذه
االعـــتـــمـــادات اIـــؤقـــتـــة مـــقـــابـل مـــنـــحـــة شـــهـــر دراسي يـــتم
تـقـديـرهـا بــحـسب عـدد اIـســتـفـيـدين اIـوجــودين في الـبـلـد

اIعني.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اIادةr عند احلاجةr بقرار
مــشـتـرك بــX وزيـر الـشـؤون اخلــارجـيـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية والوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 55 : :  تـوضحr عـنـد االقـتـضـاءr كيـفـيـات تـطـبيق
األحـكام اIالـيةr �وجب قرار مـشترك بـX وزير الشؤون
اخلـــارجـــيــة والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والـــوزيــر اIـــكــلف

بالتعليم العالي.

الفصل الثامن الفصل الثامن 

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIــــادة اIــــادة 56 : :  تـــــخـــــتص وزارة الـــــدفـــــاع الــــوطـــــني دون
سواهاr بتكوين العسكريX والشبيهX بهم في اخلارج.

الــمــادة الــمــادة 57 : :  تــلـــغـى أحــكـــام الــمـرســـوم الــرئــاسي
رقم 03 - 309 اIــــؤرّخ في 14 رجـب  عـــام 1424 اIــــوافق 11

سبتمبر سنة 2003 واIذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اIـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اIفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اIنصوص

عليها في هذا اIرسوم.

58 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 8 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 6
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهـام رئيسن إنـهاء مـهـام رئيس

ديوان وزير الشؤون اخلارجية.ديوان وزير الشؤون اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسّــيــد أحــمـــد بــوزيــانr بــصـــفــتـه رئــيـــســا لــديــوان وزيــر

الشؤون اخلارجيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـكلن إنـهاء مـهـام مـكلّف

بـالـدبـالـدّراسـات والـتلـخـيص بـديـوان الـوزيـر اIـنـتدبراسـات والـتلـخـيص بـديـوان الـوزيـر اIـنـتدب
لــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيـةr اIــكــللــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيـةr اIــكــلّف بـالــشـؤونف بـالــشـؤون

اIغاربية واإلفريقية.اIغاربية واإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــــسّــــيــــد عـــزوز بــــاعـاللr بـــصــــفــــتـه مــــكــــلّـــفــــا بــــالــــدّراســـات


