
 األحكام والشروط 

 
 القسم األول: التوثیق اإللزامي 

لموظف قسم التأجیر:   ھا ز ویجب إبرا   القدرة   شركة   المستندات التالیة إلزامیة الستئجار سیارة من   

( للمواطنین والمقیمین فقط )     ھویة إماراتیة   ة و بطاق أ جواز سفر ساري المفعول    .1 

ساریة المفعول   اماراتیة   قیادة رخصة    ( للمواطنین والمقیمین فقط )  .2 

للعمالء الحاصلین على تأشیرة زیارة   مقبولة لدى دولة االمارات رخصة قیادة دولیة ساریة المفعول      .3 

ي للحظراألمن باسم المستأجر    بنكیة   طاقة ائتمان .ب 4   
 

ھام :   بالنسبة للعمالء الذین یختارون التسلیم  خارج فروع الشركة  یجب  ارسال   المستندات المذكورة أعاله   لقسم التأجیر  
ل ساعتین على األقل من موعد التسلیم المحدد قب   

 

  القسم الثاني: التسلیم والتمدید واإلعادة واالستبدال 

لمدة  ا من نھایة    تبدأ   تبلغ ساعة واحدة فقط ) مع مدة سماح قصوى    ساعة   24  ( .المدة الزمنیة الحتساب یوم االیجارھي  1
رسوم إضافیة  القدرة بالحق في فرض  في حال تأخر العمیل في إعادة السیارة إلى ما بعد مدة السماح تحتفظ  و المتفق علیھا    

. رسوم الخیارات التي تم اتخاذھا عن كل یوم یومیة بالسعرالمعمول بھ بما في ذلك    

ارجاع    اعالم الشركة بذلك وعدم   حالة عدم   ي وف   اإلیجار لعقد    مطلوب مسبقا عن أي تمدید    القدرة على العمیل إبالغ  . 2
. االستحقاق فسیتم تجدید العقد تلقائیا وسیتم خصم الرسوم من بطاقة االئتمان المتوفرة ووقت  السیارة في تاریخ    

. حتى یعید المستأجر السیارة إلى مكان التسلیم المتفق علیھ   ساریة المفعول تبقى اتفاقیة اإلیجار      .3 

یؤكد المستأجر على أن السیارة في نفس الحالة الموضحة في تقریر فحص المركبة وأنھ یقبل    . من خالل قبول السیارة 4
یفما حدثت كما یتحمل المستأجر المسئولیة الكاملة عن  تحمل المسئولیة الكاملة عن أي ضرر أو خسارة إضافیة للمركبة ك 
. المركبة حتى یتم إعادتھا وتسجیل وصولھا من قبل الممثل المفوض   

) وبنفس    كاإلطار االحتیاطي وصندوق العدة   یوافق المستأجر على إعادة السیارة مع كافة المستندات والملحقات ( .  5 
استالمھا في الموقع والتاریخ والوقت المحددین في العقد الحالة التي كانت فیھا وقت    



بالحق في استرداد السیارة في أي وقت في حال تم استخدام السیارة بأي طریقة تنتھك أو تخل بشروط ھذا    القدرة تحتفظ  .  6
. القدرة تجاه  ا المستأجر من تسدید التزاماتھ المالیة  أو في حالة عدم تمكن  العقد    

علیھ االلتزام بالتعلیمات الخاصة باإلعادة خارج أوقات    الفروع جر بإعادة السیارة خارج اوقات عمل  إذا قام المستأ .  7
حتى یتم    وفي جمیع الحاالت یتحمل المستأجر المسئولیة الكاملة عن السیارة وضعتھا الشركة    والتي   الفروع   ه العمل لھذ 
. الشركة المركبة من قبل  استالم  وتسجیل    للعمل الفروع  إعادة فتح    

  في حال   أو الشركة  خارج فروع  على أن المستأجر یمكنھ إعادة السیارة إلى مكان آخر    الشركة إذا تمت الموافقة من قبل  .  8
. باستالمھا   الشركة فإن المستأجر یتحمل المسئولیة الكاملة حتى تقوم    القدرة على استالمھا بنفسھا وافقت    

أي مسئولیة تجاه المستأجر، أو تجاه أي راكب أو أي طرف ثالث، وذلك فیما یتعلق بالخسائرأو    القدرة ال تتحمل  .  9 
إذ تقع مسئولیة ھذه    ,   األضرار التي قد تلحق بالممتلكات المتروكة في السیارة سواء خالل فترة اإلیجار أوبعد ذلك 

. الممتلكات بالكامل على عاتق المستأجر طوال مدة العقد   

السیارة المستأجرة المستحقة إلى االستبدال، بسبب البیع أو الصیانة أو الحوادث وما إلى ذلك. وفي ھذه    قد تحتاج .  10
. إعادة نفس السیارة إلى المستأجر   الشركة تضمن    الشركة وال بناء على طلب    ارجاع السیارة الحالة على المستأجر    

إعادة السیارة قد یؤدي ذلك إلى  تأخرالمستأجرب بسبب    في الفترة المحددة   الصیانة بعمل  من االلتزام    القدرة لم تتمكن  وفي حال  
. أي تكالیف من ھذا النوع أو  بعض االلتزامات المالیة والتعویضات للسیارة المستأجرة  العمیل    تحمیل   

  ي السعر الیوم على أساس    قیمة االیجار سیؤدي اإلنھاء المبكر للعقود الشھریة إلى رسوم أعلى حیث سیتم احتساب  .  11
. لألیام المستخدمة الفعلیة   

فلن یتم تسویة الرسوم في التاریخ المتفق علیھ    الوقت المتفق علیھ مسبقا إذا لم یقم المستأجر بإعادة السیارة في  .  12  

:   تحتفظ بالحق في   القدرة وفي حالة استخدام السیارة بطریقة تنتھك شروط العقد فإن    

 .الشرطة عن سرقة السیارة   ابالغ   •
 .استرجاع السیارة وإعادتھا دون إشعار مسبق للمستأجر  •
 .رفع دعوى قضائیة ضد المستأجر بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة   •

 

 
الشخصیة القسم الثالث: البیانات    

بإرسال البیانات الشخصیة المتعلقة بھ إلى السلطات المعنیة كالشرطة وإدارات المرور  القدرة  یقوم المستأجر بتخویل  
 وإدارات التحقیق الجنائي والھیئات األخرى ذات الصلة 

 



 القسم الرابع: األسعار والتعدیالت 

الحجز بعد تاریخ تأكیده وعندما یرغب المستأجر في تعدیل  األسعار قابلة للتعدیل في حال تم إجراء أي تغییرات على  
تعدیل أسعارھا وفقا  بحق  تحتفظ    رة د الق یقر المستأجر بأن    ما بتمدید أو بتخفیض أیام اإلیجار ا الفترة األولیة لإلیجار 

. لذلك   

 القسم الخامس: شروط االستخدام 

في    علیھ أال یستخدمھا   وجھ الخصوص   وعلى من المتوقع أن یھتم المستأجر بسیارتھ ویعتني بھا،     

نقل األشخاص أو ممتلكات األشخاص أو الممتلكات مقابل أجر. إال في حالة الشاحنات أو عربات النقل، وذلك بعد  .  1
. القدرة الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من    

. الركاب یفوق القدرة االستیعابیة للسیارة التي صممت بھا نقل عدد من    .2 

أو تمنعھا من القیام بعملیة    وتعیق الشركة   قد تلحق الضرر بالسیارة بسبب رائحتھا أوحالتھا   أشیاء او مواد   حمل .  3 
. إیجارھا مجددا   

. دفع أوسحب أي سیارة أو مقطورة أو شيء آخر  .4 

. أواختبارأومسابقة أو أي غرض غیر قانوني استخدامھا في أي سباق   .5 

. القیادة خارج الطرقات المعبدة  .6 

قیادة المستأجر أو السائق تحت تأثیر الكحول أو العقاقیر المھلوسة أو المخدرات أو المھدئات أو أي مادة أخرى تضعف  . 7
. الوعي أو القدرة على التجاوب   

 8.  أخرى. تأجیر السیارة لشخص او جھة  

   . أخذ السیارة الى خارج حدود االمارات . 9

. سیتم اإلبالغ عنھا)   باإلبالغ عنھا بأنھا محظورة (أو   القدرة المناطق الجغرافیة التي قامت    في قیادة السیارة  . 10  

 

:   كما یوافق المستأجرعلى   

 .وااللتزامات القانونیة أن یتحمل مسئولیة كافة العواقب    •
 . أن یتحمل كافة التكالیف والنفقات  •
و أیة أضرار حدثت للسیارة، نتجت عن خرق  أ   الشركة عن أي من وكل الخسائر التي تتكبدھا  القدرة  تعویض    •

 .ماذكر اعاله  المستأجر ألي من شروط االستخدام المذكورة أعاله بموجب  



 القسم السادس: سیاسة التأمین 

تأمینا قیاسیا لألشخاص الذین یستخدمون السیارة بموجب سیاسة مسئولیة السیارات. ومع ذلك، فقد یختار    القدرة تقدم   
والمذكور في    القدرة لى للتغطیة التأمینیة بعد دفع قیمة السعر المعمول بھ على النحو المتفق علیھ في  المستأجر مستوى أغ 

 ھذا العقد.  

یقبل المستأجر تحمل   )التنازل عن ضرر الحادث( التنازل عن ضرر االصطدام تطبیق خیار في حالة
الغیر  المادي مااللتزامقدار  بناء على  وملحقاتھاالخسائر او االضرار التي تلحق بالسیارة وأجزائھا  ةمسؤولی

بالعقد كما یجب على المستأجر تزوید القدرة بتقریر حادث صالح المدة وصادرمن  والموضح لإللغاءقابل 
  .خالف ذلك یتحمل المستأجر كافة تكالیف ونفقات اصالح السیارة لشرطة (اوأي سلطة أخرى ذات صلة )ا

یوافق المستأجر على االعفاء االختیاري من خالل دفع  )  التنازل عن اضراراالصطدام الفائق    اختیار(   في حالة 
         التكلفة المذكورة في عقد التأجیر بشكل مسبق كما یعفى المستأجر من المسؤلیة عن اي ضرر یلحق بالسیارة 

االضرار بدون حوادث ) مثل الضربات او الخدوش او تلف بعض اجزاء السیارة الداخلیة والخارجیة    ل ال یشم (  
أي سلطة    و أ   (     من الشرطة   أو حاالت السرقة ، مع وجوب تزوید القدرة بتقریر حادث صالح المدة وصادر 

ألي تكالیف اخرى    باإلضافة أخرى ذات صلة ) خالف ذلك یتحمل المستأجر كافة تكالیف ونفقات اصالح السیارة  
. یترتب دفعھا ألي جھة أخرى بسبب الحادث   

 

 
وما إلى ذلك   ، السرقة القسم السابع: الضرر أو    

في حالة حدوث ضرر أو سرقة للسیارة او ألي جزء منھا بما في ذلك االحتراق أو كسر الزجاج یجب على المستأجر  . 1
االستبدال أو    ف الحصر تكالی مبلغا یغطي جمیع الخسائر والنفقات الناتجة (بما في ذلك على سبیل المثال ال    للقدرة أن یدفع  

. االسترداد وتكالیف اإلصالح والتعویض عن انخفاض قیمة اإلیجار   

سبب القیادة  / أو ب   خاصة إذا حدث نتیجة تلوث الوقود یتحمل المستأجر المسئولیة الكاملة عن أي ضرر یلحق بالسیارة    . 2 
/ أو كثبان الرملیة / أو    / أو شواطئ البحار / أو الصخور الصحراویة   أو األذى الناتج عن المیاه   / عبر میاه الفیضانات  

. الطرقات الوعرة   

منھا    جزء ي  بات لألشخاص أو سرقة للسیارة اوأ في حالة وقوع حادث (مع أو بدون حدوث ضرر للسیارة) أو أیة إصا .  3
معا على الفور بالحادث من أجل الحصول على تقریر شرطة صالح وذلك بعد    والشرطة القدرة  یجب على المستأجر إبالغ  

یجب إرسال نسخة من تقریر  و   تقدیم أو استیفاء جمیع المستندات أو المعلومات أو اإلجراءات الالزمة التي تطلبھا الشرطة 
خة من تقریر الشرطة في  أخفق في تزوید القدرة بنس تخلف المستأجر أو    , وان من قبل المستأجر   القدرة الشرطة إلى  

یتحمل  والمذكور في العقد سیكون الغیا او باطال وبالتالي  غضون مدة زمنیة معقولة فان اي نوع من أنواع التأمین المتاح  
. ألي تكالیف اخرى یترتب دفعھا ألي جھة بسبب الحادث   باإلضافة المستأجر كافة تكالیف ونفقات اصالح السیارة    

یقوم بأي عمل قد یؤثر على بقاء أو صالحیة وثیقة التأمین وعلى وجھ الخصوص عدم االعتراف  على المستأجر أال  .  4
. بأي مسئولیة تجاه أي أطراف أخرى ثالثة وخالف ذلك سیكون المستأجر ھو المسؤول الوحید عن تعویض الطرف الثالث   



تأمین حدثت  كة التأمین أي مطالبة لل بالكامل إذا رفضت شر   القدرة تعویض    ى المستأجر عل یوافق    في جمیع األحوال .  5
تسبب بھا المستأجر. القدرة على تصرفات معینة  في حالة قیام أي طرف ثالث بمقاضاة    و أ   المستأجر بسبب تقصیر    

بحالة الحادث      القانونیة المتعلقة   ر األمو   أو التأمین في جمیع المطالبات    القدرة أو شركة یلتزم المستأجر بمساعدة شركة  .  6
. المركبة اي جزء من أجزاء  أو تضرر   ة أو سرق  للمركبة      

الطرف الثالث المسؤول عن الحادث یتحمل المستأجر جمیع النفقات والتكالیف التي    ة تقریر الشرط إذا لم یحدد خطاب  .  7
. مبلغ االلتزام الزائد وفقا لنوع التأمین الذ یتم اختیاره والمتفق علیھ من قبل المستأجر (إن وجد)   أو القدرة  تتكبدھا    

. تكلفة استبدالھا ضرر النوافذ واإلطارات غیر مشمول بالتأمین والمستأجر مسؤول عن    .8 

وفي حال اثبات ذلك یتم تغریم المستأجر بأي خسائر تعود على القدرة  إجراء إصالحات على السیارة  . الیحق للمستأجر 9
الفعل. جراء ذلك    

من الممكن إلغاء بولیصة التأمین إذا أخفق المستأجر في االمتثال لشروط ھذه الوثیقة وفي ھذه الحالة یكون المستأجر  .  10
. بسبب تقصیره   القدرة مسؤوال عن كافة التكالیف واألضرار والخسائر التي تكبدتھا    

 

 

 لقسم الثامن: القانون الحاكم واالختصاص القضائي 

االتفاقیة ویتم تفسیرھا بموجب قانون دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وكذلك القوانین المحلیة الساریة على  تخضع ھذه  
 المحكمة المختصة على    ا اإلمارة حیث یتم تنفیذھا. إذا كان ھناك أي خالف بین الطرفین یتم عرضھ 

 

 القسم التاسع: الرسوم 

بالحق في تغییر سیاستھا، بما في ذلك األسعار المعمول بھا في أي وقت دون إشعار. وھذه السیاسات ھي    القدرة تحتفظ   . 1
. وجمیعھا محفوظة بشكل خاص القدرة  لغرض المعلومات العامة فقط وال تشكل أي تنازل عن أي حق من حقوق    

درھم إماراتي    1من  ابتداء  الزائدة    لومترات الكی اإلیجارات الشھریة لھا بدل أمیال ثابت في الشھر. سیتم تحصیل رسوم  . 2
درھم إماراتي لكل كیلومتر إضافي، حسب نوع السیارة. یرجى الرجوع إلى شروط العقد الخاص بك للحصول    20إلى  

. على التفاصیل   

مخالفات مروریة او  علیھا    ت أو ترتب   المروریة)   التعرفة (بوابات    في حال تم تكبید المركبة المستأجرة تعرفة سالك . 3
خصم تعرفة سالك أو تكلفة ھذه    للقدرة من قبل الشرطة أو إدارة المرور خالل فترة اإلیجار، یحق  مخالفات للمواقف  

. الدافع    أو اقة ائتمان المستأجر العقوبات من بط   
 . )المروریةالتعرفة  (بوابةدراھم لكل بوابة سالك   5احتساب مبلغ  سیتم   . 4



رسوم المعرفة. إذا كانت المخالفة  متضمنة  فوق كل مخالفة مروریة    درھم   60سیتم فرض رسوم خدمیة بقیمة  . 5 
مات الالزمة لتجنب مثل ھذا  دفع الغرا   الشركة المروریة المنسوبة للعمیل تتطلب حجز السیارة من قبل السلطات ستضمن  

  خالل كما سیتم استرداد كافة التكالیف اإلضافیة التي تنشأ    سیتم استرداد ھذه الرسوم المتعلقة بالحجز من العمیل   الحجز, 
   . بطاقة ائتمان العمیل تلقائیا من    تاریخ ارجاع السیارة   یوما من   30

تقدیم مساعدة إضافیة للعمیل یمكن    القدرة سیتم تطبیق رسوم إداریة إضافیة في جمیع ھذه الحاالت التي یتعین فیھا على  . 6 
النھائي، إطالق سراح المركبة من الحجز، القیادة تحت تأثیر    ة تقریر الشرط أن یشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر،  

. الكحول، ترجمة الوثائق وما إلى ذلك   

. سیتم تطبیق رسوم خدمة إذا تمت إعادة السیارة في حالة تتطلب تنظیفا مخصصا   .7 

سیتم فرض رسوم إضافیة مقابل أي مساعدة على الطریق إلعادة السیارة أو جرھا أو قطرھا إلى ورشة العمل بسبب  . 8 
. إھمال أو تقصیر المستأجر   

في حال تجدید    ، المناسب وذلك في الوقت    حقة المتفق علیھا لمدة العقد المبالغ المست   للقدرة یجب على المستأجر أن یدفع  . 9 
كان المستأجر غیر قادر على إعادة السیارة عند إنھاء أو انتھاء ھذا العقد فسیتم تحمیل المستأجر إیجار    في حال ھذا العقد أو  

. الساریة في ذلك الوقت   الشركة جدیدا وفقا ألسعار    

بخصم أي رسوم مقدما (اإلیجار أو أي رسوم إضافیة، مثل غرامات المرور، أو مستند دعم    للقدرة جر  یسمح المستأ . 10
وفقا لعقد اإلیجار ھذا، وذلك من حساب بطاقة رصیده    أو الضرر أو الوقود وما عدا ذلك الغرامة المروریة أو رسوم سالك  

. أو ائتمانھ   

یتعین على العمیل اعادة السیارة الى القدرة بنفس مستوى الوقود الذي تم استالم السیارة بھ ویتحمل العمیل قیمة فرق    . 11
. الخدمة) الوقود المحلیة باالضافة الى تعرفة    (تعرفة مستوى الوقود بحسب التعرفة المعمول بھا في شركة القدرة    

 

 القسم العاشر: الدفع واإللغاء وعدم الحضور 

  ھا / ه بشرط تواجد   شخص معھ تعتبر بطاقة االئتمان الزامیة للمستأجر لدفع مبلغ التأمین مع امكانیة استعمال بطاقة  
ھا /   ھ وتوقیع   

 نقبل الدفع بواسطة بطاقات فیزا / ماستر كارد                                                                         

 

 ومن خالل االتصال الھاتفي انستغرام ,فیسبوك ,أ ,   ,تطبیق واتساب   من خالل الموقع االلكتروني   ز یتوفر الحج  •

ألي طرف    بطاقة االئتمان ومعلومات التعریف الشخصیة الخاصة بالعمیل   ل تأجیر تفاصی   مشاركة أو   بیع أو لن یتم   •
 ثالث 

 



: االسترداد الحادي عشر القسم    

ارجاع السیارة للشركة یوما بدءا من تاریخ    30  للعمیل بعد   لالسترداد القابلة  المبالغ  یتم اعادة   . 

تم تطبیق أي استرداد لألموال في حالة اإلرجاع المبكر لإلیجارات الیومیة والشھریة لن ی   
 

عشر: التعویض   الثاني القسم    

المستأجر أو أي طرف ثالث فیما یتعلق  أي مسئولیة تجاه أي خسارة أو ضرر یتكبده أو یعاني منھ  القدرة  ال تتحمل شركة  
. بالمركبة المستأجرة   

وكافة موظفیھا) عن وإزاء كافة األضرار والخسائر    ھا (وفروعھا وعدم مسئولیت   القدرة یوافق المستأجرعلى تعویض  
امات ھذه  مستأجر التز والتكالیف والنفقات واإلجراءات واألعمال والمطالبات والطلبات الناتجة عن أو المرتبطة بخرق ال 

  االتفاقیة . 
 



Terms & Conditions 

 
Section 1: Mandatory Documentation 

The following documents are mandatory for renting a car from Al-Qudrah company and 
must be given to leasing department 

1. Valid passport or Emirates ID ( Citizens and residents  only )  

2. Valid UAE driving license ( Citizens and residents only )  

3. Valid international driving license acceptable in UAE for tenants with a visit visa 

4. Credit card in the name of the tenant for security deposit  
 

IMPORTANT: For customers who choose to deliver outside the company branches the 
above documents must be sent to leasing department at least two hours before the 
specified delivery time. 

 

Section 2: Delivery, Extension, Return and Exchange 

1. The time period for calculating the rental day is (24 hours) with a maximum grace period 
of only one hour starting from the end of the agreed period. 

If the vehicle is not returned on time beyond the grace period Al-Qudrah has the right 
to charge an additional daily fee at the applicable rate, including the option fee taken for 
each day. 

2. The customer must inform Al- Qudrah in advance of any required extension of the lease 
contract and if customer did not return the car on due date, time and does not inform the 
company of any extension the contract will be renewed automatically and the fees will be 
deducted from the available credit card. 



3. The lease agreement remains valid until the vehicle is returned to the agreed location 

4. By accepting the vehicle the hirer confirms that the vehicle is in the same condition as 
indicated in the vehicle inspection report and that he accepts full responsibility for any 
additional damage or loss to the vehicle however it occurs 

the hirer also assumes full responsibility for the vehicle until it is returned and checked in by 
the authorized representative. 

5. The hirer agrees to return the vehicle with all documents and accessories (such as spare 
tire and kit box) and in with same condition as at the time of receipt, location, date and time 
specified in the contract. 

6. Al Qudrah has the right to return the vehicle at any time in case of using in any way that 
violates or violates the terms of this contract, or if the hirer is unable to pay his financial 
obligations to the company. 

7. If the hirer returns the car out of working branches hours he must abide by the 
instructions for returning out of company branches working hours set by the company  

In all cases the hirer assumes full responsibility for the vehicle until reopen the branches to 
register the vehicle by the company. 

8. If the company approved that the hirer can return the vehicle to another place outside 
the company branches or if Al-Qudrah agrees to receive it itself , the hirer assumes full 
responsibility until the company receives it. 

9. No any responsibility from Al-Qudrah to the hirer and any Passengers or to any third party 
for any Items missing from the vehicle or any damages during the contract period or 
thereafter  

10. The rental vehicle may need to be replaced to sale, maintenance, accidents, etc. In this 
case the hirer must return the vehicle at the request of the company and the company does 
not guarantee the return of the same vehicle to hirer 

If Al-Qudrah perform the maintenance work in the specified period is not possible due to the delay in 
returning the car this may lead to the customer incurring some financial obligations and compensation for 
the rented car or any costs of this kind 

11. Early termination of the monthly contracts will result in higher fees as the rental value 
will be calculated based on the daily rate for the actual used days. 



12. If the hirer does not return the car at the agreed time the fees will not be settled on the 
agreed date 

• in case of using the vehicle in a manner that violates the terms of the contract Al-Qudrah 
has the right to: 

• Report the theft of the car to the police. 
• Retrieve and return the vehicle without prior notice to the hirer. 
• Filing a lawsuit against the hirer for non-payment of amounts due. 

 

 
Section 3: Personal Data 

The hirer authorizes Al-Qudrah to send the personal data related to him to the relevant 
authorities such as the police, traffic departments, criminal investigation departments 
and other relevant bodies. 

 

Section 4: Prices and Adjustments 

Prices are able to change if any changes are made to the reservation after the date of 
confirmation and when the customer wishes to amend the initial rental period by 
extending or reducing rental days the customer acknowledges that Al Qudrah has the 
right to adjust the prices accordingly. 

Section 5: Terms of Use 

It is expected that the hirer will take care of the car and take care of it and in particular he 
should not use it in: 

1. Transportation of persons or property of persons or property for a fee except cases of 
trucks or carriages after obtaining the prior written consent from Al Qudrah 

2. Transporting more passengers than the carrying capacity of the car.  

3.  Carrying anything or material that may damage the car due to its smell or condition delay 
the company to renting it again. 



4. Push or tow any car, trailer or other object 

5. Use it in any race, test, contest or any illegal purpose 

6. Driving outside paved roads 

7. Driving by hirer or driver under alcohol, hallucinogenic drugs, drugs, sedatives or any 
other substance affecting that impairs consciousness or the ability to respond. 

8. Renting a car to another party or another person 

9. Taking the car outside of UAE 

10. Driving the vehicle in geographies that Al Qudrah has reported as prohibited (or will be 
reported) 

The hirer also agrees to: 

• Be responsible for all legal consequences and obligations. 
• Afford all costs and expenses 
• Indemnify Al-Qudrah for any and all losses incurred by Company And any damages 

caused to the vehicle due from the breach by the Hirer of any of the above Terms of use. 
Section 6: Insurance Policy 

Al-Qudrah offers standard insurance to customers who use the vehicle under auto liability 
policy however the hirer may choose a higher level of insurance coverage after paying the 
applicable rate as agreed in Al-Qudrah and mentioned in this contract.  

In case of collision damage waiver (accident damage waiver) option is applied the 
hirer accepts to be liable for losses or damage to the vehicle, its parts and 
accessories, this is according to an amount  of the irrevocable financial obligation 
described in the contract and the hirer must provide Al-Qudrah a valid accident 
report issued by the police (or any other relevant authority) 

 otherwise, the hirer shall bear all the costs and expenses of repairing the vehicle  

In case of a choice (waiver of super collision damage) the hirer agrees to the 
optional exemption by paying the cost mentioned in the lease contract in 
advance and also exempts the hirer from liability for any damage to the vehicle (not 
including damage without accidents) as dents, scratches, damage of some parts of 



the car internal and external or cases of theft with the ability to provide Al-Qudrah     
a valid accident report issued by the police (or any other relevant authority) 

otherwise, the hirer shall bear all costs and expenses of repair the car in addition to 
any other costs that entail paying it to any other party due to the accident 

 

 
Section 7: Damage or Theft,etc. 

1. In case of damage or theft of the vehicle or any part thereof including combustion or glass 
breakage the hirer shall pay to Al-Qudrah an amount covering all losses and expenses (for 
instance to replacement or returning of the car, repair costs and compensation for the 
decrease in the value of rent. 

2. The hirer is fully responsible for any damage to the vehicle especially if it occurs as of fuel 
pollution, or by driving through floodwaters or damage caused by water, sea beaches, 
desert rocks, sand dunes, or off-road. 

3. In case of accident (with or without damage to the vehicle) or any injury to persons or theft of the 
vehicle or  parts thereof the hirer shall immediately inform Al-Qudrah and police together of the 
incident in order to obtain a valid police report after submitting or completing all necessary 
documents information or procedures requested by the police. 

A copy of the police report must be sent to Al-Qudrah by the hirer but if the hirer defaults or 
Failure to provide Al-Qudrah a copy of the police report within a reasonable time 
subsequently any type of insurance available and mentioned in the contract will be null and 
void and therefore the hirer shall bear all costs and expenses of repairing the vehicle in 
addition to any other costs to any party due to the accident. 

4. The hirer shall not perform any act that may affect the survival or validity of the insurance 
policy and in particular if he did not recognize any liability to any other third parties 
otherwise the hirer will be solely responsible for compensating the third party. 

5. In all cases the hirer agrees to fully indemnify to Al-Qudrah if the insurance company 
rejects any claim for insurance that has occurred due to the tenant's default or in case of 
any third party sues Al-Qudrah to perform certain actions by the hirer 



6. The hirer is obliged to assist Al-Qudrah or the insurance company in all claims or legal 
procedures  related to an accident or any damage  or theft to any part of the vehicle. 

7. If police report does not specify the third party responsible for the accident the hirer shall 
bear all expenses and costs incurred by Al-Qudrah or the amount of the excess obligation 
according to the type of insurance chosen and agreed upon by the hirer (if any). 

8. windows and tires damage is not covered by insurance and the hirer is responsible for the 
cost of the replacing. 

9. The hirer shall not have the right to make repairs to the vehicle and if this is proven the 
hirer shall be bear for any finance losses to Al-Qudrah according to his act  

10. It is possible to cancel the insurance policy if the hirer fails to comply with the terms of 
this policy, with this case the hirer is responsible for all costs damages and losses incurred by 
Al-Qudrah due to his default 

 

 

Section 8: Government law and Jurisdiction 

This Agreement is governed by construed in accordance with the law of the United Arab 
Emirates as well as the local laws applicable in the Emirates where it is enforced and if 
there is any dispute between the parties it will be submitted to the competent court 

Section 9: Fees 

1. Al-Qudrah has the right to change its policy including the applicable prices at any time 
without notice, these policies are for the purpose of general information only and do not 
constitute any waiver of any of Al-Qudrah rights all of which are specifically saved. 

2. Monthly contracts rentals have a fixed mileage allowance per month. Excess mileage 
charges will be charged starting AED 1 to AED 20 per additional kilometer depending on the 
type of vehicle, please refer to the terms of your contract for details.  

3. In case of the rented vehicle is incurred a tariff for Salik (toll gate) or entails a traffic or 
parking fine by the police or traffic department during the rental period Al-Qudrah has the 

right to deduct Salik tariff or the cost of those fines from the hirer or payer's credit card 

 



4. 5 AED is calculated for each Salik gate (toll gate) 

 

5. A service fee of 60 dirhams will be charged for each traffic violation including the 
knowledge fee, if the traffic violation attributed  to the customer requires the vehicle to be 
locked by the authorities will ensure the company pay the necessary fines avoid such a 
blocking such blocking fee will be deducted from the customer and all additional costs that 
arise within 30 days from the date from returning date of the vehicle  will be deducted from 
customer credit card. 

6. An Additional administrative fee will apply in all such cases where Al-Qudrah provide 
additional assistance to the customer can include the final police report, release of the 
vehicle from seizure, driving with alcohol effect, translation of documents etc. 

7. A service fee will apply if the vehicle is returned in a condition that requires custom 
cleaning 

8. An additional fee will be charged for any roadside assistance to tow the vehicle to the 
workshop due to the negligence of the hirer. 

9. The hirer shall pay to Al-Qudrah the amounts agreed upon for the duration of the contract 
in a timely manner, in case of renewal of this contract or if the hirer is unable to return the 
vehicle upon termination or expiry of this contract, the hirer will be charged a new rent in 
accordance with Al-Qudrah prices in force at that time. 

10. The hirer allows Al-Qudrah to deduct any fees in advance (rent or any additional fees, 
such as traffic fines, traffic fine support document, Salik fees, damage, fuel and otherwise in 
accordance with this lease) from his balance or his credit card. 

11: The customer shall return the car to Al-Qudrah at the same level of fuel at which the car 
was received and customer shall bear the value of the fuel level difference according to the 
tariff in force at Al-Qudrah Company (local fuel tariff in addition to the service tariff). 

. 
Section 10: Payment, Cancellation, and Non-Attendance 

The credit card is mandatory for the hirer to pay the security deposit with possibility of 
using who is with him card providing he/she is present and signs  



We accept payments by Visa/MasterCard cards                                                                         

 

Online, WhatsApp,Instagram,Facebook, and phone booking are available  

credit card details and personal identifiable information of the customer will not be 
shared or sold or rented to any third party 

 
Section 11: Refunds 

Refunds are returned to customer after 30 days starting from the date of vehicle returning to 
Al-Qudrah 

No refund will be applied in case of early return of daily and monthly rentals 
 

Section 12: Indemnification 

Al-Qudrah assumes no liability for any loss or damage incurred or suffered by the Hirer or any 
third party in connection with the Rental Vehicle. 

The Hirer agrees to indemnify and hold harmless Al-Qudrah (and its branches and all its 
employees) from and against all damages, losses, costs, expenses, actions, claims and 
requests from or in connection with the Tenant's breach of the obligations of this 
Agreement. 
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