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تنفيذ تجاري  5403/  2020/  207تقرير الخبرة في الدعوى   

 

ماسترز العرب لخدمات البيئة ذ.م.م :  طالب التنفيذ    

المركز التجاري   -مدينة : دبي  -إمارة دبي  -الحقوق للمحاماة واالستشارات القانونية اإلمارات بوكالة: 

شقة -مبنى : برج لطيفة  -شارع: الشيخ زايد   -األولي   : B2205 

--------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

  اي ام جي ثيم بارك ش ذ م مالمنفذ ضده: 

 

شارع:   -بر دبي  -مدينة : دبي  -إمارة دبي  -أميرة صقر للمحاماة واإلستشارات القانونية اإلمارات بوكالة: 

711/   7شقة : الطابق  -الخليج التجاري  -مبنى : برج ريجال  -الشيخ زايد    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فيذ  حيث تواجد األستاذ مأمور التن 2022- 02- 01بتاريخ  ام جي ثيم بارك أيتقال إلى تم اإلن

باور باف لعبة المالهي م التوجه إلى مساء. وعليه ت  1:50مروان البنا في تمام الساعة  

. ( Power puffغيرلز  girls – mojo jojo’s robot rampage, Air race 6.4 ( 

غيل اللعبة و التوجد أية تسريبات من وقد طلبت من فريق الصيانة تشعاينة اللعبة ت متم 

تقحصت دفتر الصيانة المتواجد في ركن التشغيل النظام الرافع الهايدروليكي للمعدات و 

2019- 01-18غيل اللعبة  ح بأن تم تشإتض  

ساوية المألف يورو  850وحيث أن القيمة الكلية للعبة هي  

ف و مأتان وتسعة و أربعين درهم  الثة عشر ألو خمسمئة وثثالثة مالين  3513249

والتوجد أية أعطال و  تقريبا. . العمر الكلي للمعدة منذ أول تشغيل لها ثالث سنوات  إماراتي

. أن اللعبة بحالة جيدة  

 

  الكهربائية لغياشع المعدات الهيدروليكية مع لوحات التأقدر قيمة اللعبة م وعليه فإني

34936.7526 .  

 

 

 التوقيع:  
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 صور األنتقال 
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