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Lease Agreement No       اتفاقية تأجير رقم 

 
 

 اتفاقية تأجير مركبة كهربائية 

 أبرمت هذه االتفاقية بين األطراف المذكورين فيما يلي و على النحو التالي 

 تكنولوجيز هارد وير اند است منجمنت المؤجر: سولفا  

 

Electric Vehicle Lease Agreement 

This agreement mode between the parties hereinafter stated as: 

Lessor Solva Technologies Hardware and Asset Management 

AND 

 

Lessee:   :المستأجر 

   

Tel:   :هاتف Fax:   :فاكس 

 

 

 

And referring to the vehicle as specified hereafter:  :وباإلشارة الى المركبة حسبما هو موضح ادناه 
  

 

 

 رقم االسطول 
Fleet No: 

 رقم اللوحة  
Reg. No: 

 طراز المركبة  
Vehicle Make: 

 

 سنة الصنع
Year: 

 اللون 
Colour: 

 رقم الهيكل  
Chassis No: 

 

 رقم المحرك 
Engine No: 

 

 

http://www.solvatechnologies.com/
mailto:info@solvatechnologies.com


    P a g e  | 2 
                                                                

 
 
 
www.solvatechnologies.com   Tel: +971-02-5667970 
info@solvatechnologies.com  P. O. Box: 24422     Abu Dhabi – UAE 

 

بموجبة يقوم المؤجر بتأجير المركبة الى المستأجر و يقبل المستأجر تأجير المركبة موضحة اعاله المؤجرة بحسب المدة و السعر  

 المختاران و الموضح ادناه

Lessor hereby leases to lessee, and lessee leases from the lessor the vehicle specified 

above for the period and rate agreed below 

 

1الباقة   
Package 1 

2الباقة   
Package 2 

3الباقة   
Package 3 

درهم  640  
640 AED 

درهم  550  
640 AED 

درهم  450  
640 AED 

 سنه واحدة 
One year 

 سنتان 
Two years 

 ثالث سنوات 
Three years 

□ □ □ 

 

 تبدأ من يوم
Start day: 

 تبدأ من شهر 
Start Mon. 

يومتنتهي في    
End day: 

 تنتهي في شهر  
End Mon. 

 

 

So that the rent is paid monthly, at the beginning of each 
month and is subject to the conditions described below 

بحيث يدفع اإليجار شهريا في بداية كل شهر  
 و يخضع للشروط الموضحة ادناه 

 

للتأمينمبلغ التحمل اإلجباري   
Insurance excess amount applicable  

( 4راجع الفقرة ب )   
Ref. Claus B (4) 

 

The terms and conditions below have been understood 
and agreed by the parties hereof whose authorized 
representative hove signed below in acceptance 

االحكام الموضحة ادناه و  لقد تم فهم الشروط و 
الموافق عليها بواسطة اطراف هذا العقد و قام  

 ممثل الشركة المخول بالتوقيع ادناه بالموافقة 
 

 

 

Stamped 
and Signed: 

  Date:  

 For & on behalf of Solva Technologies 
Hardware and Asset Management 

   

Stamped 
and Signed: 

  Date:  

 For & on behalf of the Lessee    
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الكهربائية  مركبة شروط وأحكام تأجير   

Electric Vehicle Lease terms and conditions 

 

 

1) Lessor undertakes 
a) To keep the vehicle insured for loss, damage 

including personal accident cover for the driver and 
unlimited Third Party Liability in respect of death 
and bodily injury as may be rewarded by court in 
the U.A.E. and property damage up to maximum of 
AED 500,000/-. The cover is in accordance with the 
Lessor’s current insurance policy which is available 
on request and which the Lessee is presumed to 
have accepted by making this lease agreement. 

b) To carry out all routine maintenance and servicing 
and repairs as necessary resulting from normal 
and fair wear and tear of the vehicle. 

c) To provide a suitable replacement vehicle (not 
necessarily a vehicle similar to the one leased) 
during servicing, registration renewals. Or in the 
U.A.E. only. Vehicles Provided as replacement 
should be used within U.A.E only and would not 
carry any additional coverage such as Personal 
Accident Insurance, Oman Insurance etc. unless 
and otherwise specifically requested for in writing 
and written confirmation issued by the Lessor 

d) To Undertake registration and renewal of 
registration of the vehicle as necessary. 

 
 
2) Lessee Undertaking 

a) Not to use vehicle outside U.A.E unless specifically 
requested and agreed by the Lessor in writing 

b) Not to sub-let the vehicle or give up possession 
thereof to third parties 

c) TO ensure that all drivers hold a valid license 
acceptable to U.A.E traffic department of RTA and 
in case the vehicle is used outside U.A.E to ensure 
that the driver hold a driving license valid in the 
country visited. 

d) To inform Lessor immediately in the event of any 
accident to obtain a Police Report to enable an 
insurance claim to be processed. In the event of 
any accident of damage to the vehicle for which a 
Police report is not provided Lessee is responsible 
for all the costs and damages including, but not 
limited to, loss of use. No replacement vehicle will 
be provided to the Lessor. And excess amount as 
mentioned overleaf will be Lessee’s responsibility 

 تعهد المؤجر  (1
 

أ( للحفاظ على السيارة مؤمنة ضد الخسارة واألضرار  
الشخصية للسائق ومسؤولية  بما في ذلك تغطية الحوادث 

الطرف الثالث غير المحدودة فيما يتعلق بالوفاة  
واإلصابة الجسدية كما قد تكافأ من قبل المحكمة في  

اإلمارات العربية المتحدة. واألضرار التي تلحق  
.  -درهم إماراتي /  500.000بالممتلكات بحد أقصى 

يتوافق الغطاء مع بوليصة التأمين الحالية للمؤجر  
المتاحة عند الطلب والتي يُفترض أن المستأجر قد  و

 قبلها من خالل عقد اتفاقية اإليجار هذه. 
ب( إجراء جميع أعمال الصيانة والخدمة واإلصالحات  

الروتينية حسب الضرورة الناتجة عن التآكل العادي  
 والعادل للمركبة. 

ج( لتوفير سيارة بديلة مناسبة )ليس بالضرورة سيارة  
مماثلة لتلك المستأجرة( أثناء الصيانة ، تجديد التسجيل.  
او في االمارات. فقط. يجب استخدام المركبات المقدمة  

كبديل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط ولن  
تحمل أي تغطية إضافية مثل التأمين ضد الحوادث  

الشخصية ، والتأمين العماني وما إلى ذلك ، ما لم يتم  
على وجه التحديد كتابيًا وتأكيد كتابي صادر  طلب ذلك 

 عن المؤجر
د( القيام بتسجيل وتجديد تسجيل المركبة حسب  

 الضرورة. 
 
 

 تعهد المستأجر (2
 

أ( عدم استخدام السيارة خارج دولة اإلمارات العربية  
المتحدة ما لم يطلب ذلك بشكل محدد ويوافق عليه  

 المؤجر كتابيًا 
طن أو التنازل عن حيازتها  ب( عدم ترك السيارة من البا 

 ألطراف ثالثة 
ج( التأكد من أن جميع السائقين يحملون رخصة سارية  
المفعول مقبولة من إدارة المرور في اإلمارات العربية  
المتحدة بهيئة الطرق والمواصالت وفي حالة استخدام  

السيارة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة للتأكد من  
ة قيادة صالحة في الدولة التي  أن السائق يحمل رخص

 تمت زيارتها. 
 

د( إبالغ المؤجر على الفور في حالة وقوع أي حادث  
للحصول على تقرير الشرطة لتمكين معالجة مطالبة  
التأمين. في حالة وقوع أي حادث تلف للسيارة لم يتم  

تقديم تقرير الشرطة عنه ، يكون المستأجر مسؤوالً عن 
بما في ذلك ، على سبيل    جميع التكاليف واألضرار
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in case of any insurance claim involving the leased 
vehicle. If the Lessee is at fault. 

e) To inform Lessor as and when servicing is 
required, giving 24 hours’ notice to such 
requirement, and with due regard to vehicle 
warranty terms as relating to such servicing 
intervals 

f) To return and replacement vehicle within 24 hours 
of notification of readiness of leased vehicle and in 
default of thereof to accept charges applicable to 
such replacement vehicle, in addition to the lease 
rate.  

g) To accept charges for tire damage due to 
negligence (e.g. impact side wall damage) or 
mechanical damage due to misuse or any other 
repairs no attributable to fair wear and lead 
commensurate with the vehicle age and mileage 
and not recoverable via insurance claim. To accept 
charges for steam cleaning, should the vehicle be 
turned into the Lessor, in a solid condition. 

h) To accept liability for all tines and expenses 
incurred through traffic violations committed during 
the lease term and relating to the vehicle and or it’s 
driver’s inspective of any time delays of notification 
to Solva Technologies  LLC by the U.A.E 
authorities . 

i) To ensure that tier pressure are maintained to 
correct level. Failure in this respect could result in 
damage to the vehicle, the repair in which will be at 
Lessee’s expense. 

j) To ensure extra battery (if provided by the vehicle 
complication) charged at least one times a week 
and not exposed to direct sun light. Failure in this 
respect could result in damage to the vehicle 
swappable electric battery, the repair in which will 
be at Lessee’s expense. 

k) No to use the vehicle for the carriage of passengers 
for hire or reward for towing. Time trials, rallying or 
racing, not to overload or exceed the number of 
passengers for which the vehicle is licensed. 

l) To return the vehicle on termination of the lease 
contract to the Lessor in a condition compatible 
with the age of the vehicle and the kilometers 
driven and the Lessor deserves the right to charge 
lessee for any repairs not considered fair wear and 
tear. 

m) That should the lease vehicle be returned before 
the due date provided in this contract, to accept 
and pay the Lessor forthwith, the damages, cost 
and expenses arising from such premature 
termination as determined by Lessor, providing 
only that any such damages, etc. shall not exceed 
the amount ordinarily due the remaining period of 
lease 

n) To take complete responsibility for any loss or 
damages (including third party) while (a) driving 

المثال ال الحصر ، فقدان االستخدام. لن يتم توفير أي  
مركبة بديلة للمؤجر. والمبلغ الزائد كما هو مذكور  

أعاله سيكون مسؤولية المستأجر في حالة وجود أي  
مطالبة تأمين تتعلق بالمركبة المستأجرة. إذا كان  

 المستأجر على خطأ. 
اجة إلى الصيانة ، وإعطاء  هـ( إبالغ المؤجر عند الح

ساعة لهذا المطلب ، مع مراعاة شروط   24إشعار 
 ضمان السيارة فيما يتعلق بفترات الخدمة هذه 

ساعة من  24و( إعادة السيارة واستبدالها في غضون 
اإلخطار باستعداد السيارة المستأجرة وفي حالة عدم  
،    قبولها لقبول الرسوم المطبقة على هذه السيارة البديلة

 باإلضافة إلى معدل اإليجار. 
ز( لقبول رسوم تلف اإلطارات بسبب اإلهمال )مثل  

تلف الجدار الجانبي الناتج( أو التلف الميكانيكي بسبب  
سوء االستخدام أو أي إصالحات أخرى ال تُعزى إلى  

التآكل العادل والرصاص بما يتناسب مع عمر السيارة  
داد من خالل  واألميال المقطوعة وغير قابلة لالستر

مطالبة التأمين. لقبول رسوم التنظيف بالبخار ، في حالة  
 تحويل السيارة إلى المؤجر بحالة جيدة. 

ح( قبول المسؤولية عن جميع البنود والنفقات المتكبدة  
من خالل انتهاكات المرور المرتكبة خالل فترة اإليجار  
  والمتعلقة بالمركبة و / أو سائقها الذي يتم فحصه في أي

 Solvaوقت تأخير إلخطار شركة  
Technologies LLC   من قبل سلطات اإلمارات

 العربية المتحدة. 
ط( لضمان الحفاظ على ضغط الطبقة لتصحيح  

المستوى. قد يؤدي الفشل في هذا الصدد إلى تلف  
 السيارة ، ويكون اإلصالح على نفقة المستأجر. 

ي( لضمان بطارية إضافية )إذا تم توفيرها بواسطة  
مضاعفات السيارة( يتم شحنها مرة واحدة على األقل في  

األسبوع وعدم تعرضها لضوء الشمس المباشر. قد  
يؤدي الفشل في هذا الصدد إلى تلف البطارية الكهربائية  

القابلة للتبديل في السيارة ، ويكون اإلصالح على نفقة  
 المستأجر. 

فأة  ك( ال الستخدام السيارة لنقل الركاب لإليجار أو مكا
للقطر. المحاكمات الزمنية أو السباق أو السباق ، ال  
 تزيد أو تتجاوز عدد الركاب المرخص لهم السيارة. 

ل( إعادة السيارة عند إنهاء عقد اإليجار إلى المؤجر  
بحالة متوافقة مع عمر السيارة وعدد الكيلومترات  

المقطوعة ويستحق المؤجر الحق في تحصيل رسوم من 
 أي إصالحات ال تعتبر عادلة. المستأجر مقابل 

م( أنه يجب إعادة السيارة المؤجرة قبل تاريخ  
االستحقاق المنصوص عليه في هذا العقد ، لقبول ودفع  
المؤجر على الفور ، واألضرار والتكلفة والمصروفات  

الناشئة عن هذا اإلنهاء المبكر على النحو الذي يحدده  
خ. يجب أال  المؤجر ، بشرط أن تكون هذه األضرار ، إل

 يتجاوز المبلغ المستحق عادة المدة المتبقية من اإليجار
ن( لتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسارة أو أضرار  
)بما في ذلك الطرف الثالث( أثناء )أ( القيادة تحت تأثير  

الكحول أو المخدرات أو أي مواد مسكرة أخرى )ب(  
 نقل أي عنصر محظور قانونًا. 

عدم التزام المؤجر بتمديد عقد اإليجار  س( أنه في حالة 
عند انتهاء مدة اإليجار ، فإن المؤجر سيستمر في دفع  
فواتير اإليجار حتى يحين الوقت الذي يتم فيه إرجاع  

 السيارة فعليًا إلى المؤجر. 
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under the influence of alcohol, drugs or any other 
intoxicating substances (b) transporting any item 
which is legally prohibited. 

o) That in the event of the Lessor has no obligation to 
extend the lease on the expiry of the lease term the 
Lessor will continue billing the lease until such time 
the vehicle is physically returned to the Lessor. 

p) That the Lessor will not be responsible for any 
personal item kept in the vehicle after the vehicle is 
returned to the Lessor (or) when the vehicle is 
tendered to the Lessor for service repairs, 
maintenance, etc., and no claim towards this will be 
entertained by the Lessor. 

q) That should the vehicle be used in manner which 
result in undue wear and tear of the mileage is 
excessive, the Lessor reserves the right to (a) 
terminate the lease agreement without any notice 
(b) charge a higher rate based on the nature of 
wear and tear or the mileage used.  

r) That in the event the Lessee does not return the 
vehicle back to the Lessor at the end of the 
agreement date as stipulated on this agreement to 
continue to pay lease charges to the Lessor at the 
agreed price as indicated in the agreement till such 
time the vehicle is physically returned and written 
confirmation is obtained from the Lessor of end of 
the agreement of the said vehicle.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ع( أن المؤجر لن يكون مسؤوالً عن أي عنصر  
شخصي يتم االحتفاظ به في السيارة بعد إعادة السيارة  

المؤجر )أو( عندما يتم تقديم السيارة إلى المؤجر   إلى
إلصالح الخدمة والصيانة وما إلى ذلك ، وال توجد  
 مطالبة تجاه هذه الوصية أن يستمتع المؤجر بذلك. 

ف( في حالة استخدام السيارة بطريقة تؤدي إلى تآكل  
غير مبرر لألميال المقطوعة بشكل مفرط ، يحتفظ  

ء عقد اإليجار دون أي إشعار  المؤجر بالحق في )أ( إنها
)ب( فرض معدل أعلى على أساس الطبيعة من البلى أو  

 األميال المستخدمة. 
ص( أنه في حالة عدم قيام المستأجر بإعادة السيارة إلى  
المؤجر في نهاية تاريخ االتفاقية على النحو المنصوص  
عليه في هذه االتفاقية لمواصلة دفع رسوم اإليجار إلى  

سعر المتفق عليه كما هو موضح في االتفاقية  المؤجر بال
حتى ذلك الوقت يتم إرجاع السيارة فعليًا ويتم الحصول  

على تأكيد كتابي من المؤجر بانتهاء اتفاقية السيارة  
 المذكورة. 
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