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ا يلي: درجة اسماؤهم ادناه غيابيا  دان ا حكمت احملكمة العسكرية الثالثة على ا
ادة ٦٢/ اوال/ ثانـيا/ ثـالثا من. ق. ع .ع رقم ١٩ دة (ثـالث سنوات) و (سـنة وسـتة اشهـر) وفق احكـام ا أ- احلـبس الشـديد 
ـادة ٧٨ من قانون اصول احملاكـمات العسكري رقم ٢٢ لـسنة ٢٠١٦ والزامة بـدفع مبلغ التعويض وذلك لسنة ٢٠٠٧ وبداللة ا

ادة ٦٢ من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ . عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا/أ/ب من ا
ادة ٣٣/اوال من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ . دة (سنة واحدة) وفق احكام ا ب- احلبس الشديد 

كلف بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه وحجز وظف وا وظف العمومي بالقاء القبض عليه والزام ا ج- تخويل ا
ادة (٨١)  مـن قانون اصـول احملاكـمات اجلـزائية الـعسـكري رقم ٢٢ لـسنة ـنقولـة والغـير مـنقولـة استـنادا الحـكام ا امواله ا

.  ٢٠١٦
د- تنـفـذ بـحقه عـقـوبـة احلبس الـواردة في اعاله بـعـد الـقاء الـقـبض عـليه او تـسـلـيم نـفسه نـادمـا واكـتسـاب احلـكم الـدرجة

القطعية.
لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك الى اقرب جهة عسكرية رسمية خالل (١٨٠) يوما من تاريخ تبليغك هذا
ادة نـصوص علـيهـا با دة الـقانـونيـة اعاله وا نـزلة احلكم الـوجاهي بـعد نـفاذ ا االعالن وبعـكسه يصـبح احلكم الـغيـابي 

عدل. (٢٤٣) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ا
W U Ë ØWKŁU¦ « W¹dJ F « WLJ;« fOz— Øw uI(« bOIF «

wÐUOſ rJŠ ÊöŽ«

ŸU b « …—«“Ë–  ÂUF « w½u½UI « —UA² *« …dz«œ s  —œU  ÊöŽ«

W¦ U¦ « W¹dJ F « WLJ;«

ا يلي: درجة اسماؤهم ادناه غيابيا  دان ا حكمت احملكمة العسكرية الثالثة على ا
ادة ٦٢/ اوال/ ثانـيا/ ثـالثا من. ق. ع .ع رقم ١٩ دة (ثـالث سنوات) و (سـنة وسـتة اشهـر) وفق احكـام ا أ- احلـبس الشـديد 
ـادة ٧٨ من قانون اصول احملاكـمات العسكري رقم ٢٢ لـسنة ٢٠١٦ والزامة بـدفع مبلغ التعويض وذلك لسنة ٢٠٠٧ وبداللة ا

ادة ٦٢ من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ . عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا/أ/ب من ا
ادة ٣٣/اوال من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ . دة (سنة واحدة) وفق احكام ا ب- احلبس الشديد 

كلف بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه وحجز وظف وا وظف العمومي بالقاء القبض عليه والزام ا ج- تخويل ا
ادة (٨١)  مـن قانون اصـول احملاكـمات اجلـزائية الـعسـكري رقم ٢٢ لـسنة ـنقولـة والغـير مـنقولـة استـنادا الحـكام ا امواله ا

.  ٢٠١٦
د- تنـفـذ بـحقه عـقـوبـة احلبس الـواردة في اعاله بـعـد الـقاء الـقـبض عـليه او تـسـلـيم نـفسه نـادمـا واكـتسـاب احلـكم الـدرجة

القطعية.
لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك الى اقرب جهة عسكرية رسمية خالل (١٨٠) يوما من تاريخ تبليغك هذا
ادة نـصوص علـيهـا با دة الـقانـونيـة اعاله وا نـزلة احلكم الـوجاهي بـعد نـفاذ ا االعالن وبعـكسه يصـبح احلكم الـغيـابي 

عدل. (٢٤٣) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ا
W U Ë ØWKŁU¦ « W¹dJ F « WLJ;« fOz— Øw uI(« bOIF «


