
LEASING & LICENSING DEPARTMENT 

Asset Transfer Procedures 

إلم  سممم الميم  ميمر لهيئة المنطقة الحرة بالحمممريمة تقديم طلب  تحويل األصول  .1

 واليرخيص

تقديم سرار تحويل األصول موسعًا من كل  المممممانممميمن المممده والمممممانممميمن  .2

القدام   لقمم الي  ير واليرخيص.  في حالة  توسيم  المقمرار فمي ممخما،  خمر   

 يمب تقديم نمخة مصدسة وموثقة إل  سمم  الي  ير واليرخيص

تقديم نمخة من اتفاسية النقل تشير إل  سيمة مبملما المبميم  و األصمول ممن ممدسم   .3

٪ ممن سميمممة المبميم   و 2  الحمابات في حالة  غياب اتفاسية البي .  يحيمب مبلا

 الوا ب هفعها لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية سيمة األصل 

 +(6119 11 33423إيصال هف  من بيئة يقدم لقمم البيئة الياب  للهيئة ) .4

شهاهة المان   من االسيشاري و المقاول )إل  سمم الهندسة وشهاهة الممانم   تقديم  .1

 من الممارك و البنوك في حالة و وه رنن لألسهم واألصول وغيرنا .

 عل  المينازل  ، يعلم المينازل إليه عن اية  هيو، غير مدفوعه إ، و دت .9

سييم إلغاء عقد اإليمار القديم و توسي  عقد إيمار  ديد بمعر  ديد م  الشمخمص  .1

 المينازل إلية 

سييم االعال، في المريدة من سبل نيئة المنطقة الحرة بالحمرية.  وسييم إصمدار  .8

 يوما من تاريخ االعال، . 14الوثائ  المعدلة بعد 

 من الشروط واألحخام المعيارية لعقد إيمار االرض. 18.2المر  : بند  رسم  .6

يموز للممي  ر  ، يينازل عن العقار)ولخن لميمع عمن  ي  منء ممنمه  بشمرط 

الحصول عل  موافقة  خطية ممبقة من المالك   واليي ال يممموز سمحمبمهما هو، 

سبب معقول في حالة اليعامل م  المعمقمار لشمركمة وامعمهما المممالمي )فمي ر ي 

االسل لوا  المالك و ييمم إ مرا ع عمن طمريم  إلمغماء عمقمد  مماو عل المالك  

االيمار و توسي  عقد إيمار  ديد ب سعار  ديدة.  ينطب  نمفمع االممرعملم  نمقمل 

٪  ملخية الشركات المؤسمة في المنطقة الحمرة بمالمحمممريمة. 15الحصة البالغه  

في معاملة واحدة   و  كثر خالل فيرة اإليمار  و  ي تمديمد. اليمممما بمالميمنمازل 

عن االيمار إذا لم يخن ننالك منشآت مبنية عل  األرض.  يح  للمالمك  فمرض 

رسوم نقل تقييم االصول المعلن من سبل الممي  ر في ر ي المالك  سل من سعر 

 الموق   يح  للمالك شراء نذع االصول بالقيمة المعلن عنها من سبل الممي  ر.

1. Submission of duly filled HFZA Asset Transfer form to 

Leasing & Licensing Department 

2. Submission of Resolution for Asset Transfer to be to be 

signed  by both the new shareholders & old shareholders 

in Leasing & Licensing Department.  If the  resolution is 

signed elsewhere, submit notarized and attested copy to 

leasing & License Department  

3. Submission of copy of Transfer Agreement indicating the 

Sale Amount / Asset valuation from Auditor in the ab-

sence of Sale Agreement. 2% of the sale amount or asset 

value to be paid to HFZA. 

4. Submission of BEEAH receipts to EHS Dept. )+6119 11 

33423) 

1. NOC from Consultant / Contractor )To Engineering De-

partment) and NOC from Customs and NOC from Banks 

if there is Pledge over shares, assets etc. required before 

any application can be considered. 

9. Transferor should advise the transferee that liability for 

any previous non compliance towards HFZA will be 

passed on to the transferee. 

1. Old lease will be terminated and new lease with new rate 

will be signed with the asset transferee. 

8. Newspaper notification shall be made by HFZA. Only 

after 14 days of news paper notification, amended docu-

ments will be issued. 

8. Ref: Clause No. 18.2 from Standard Terms & Conditions 

of Land Lease. 

Tenant may assign the Premises )but not any part thereof), 

subject to the prior written consent of the Landlord, which 

shall not be unreasonably withheld in the case of a dealing 

with the Premises to a company of )in the Landlord's opin-

ion) at least equal financial status to that of the Tenant and 

shall be effected by terminating the lease and signing a 

new lease with new rates. The same shall be applied  if 

more than 15% share/ownership in Hamriyah Free Zone 

incorporated companies  is  transferred in one or 

more  transactions during the lease term or any exten-

sions.  No lease assignment shall be permitted if there is 

no constructed facility on the land. The Landlord shall 

also have the right to charge a transfer fee based on the 

valuation of the assets on the premises. If the asset valua-

tion declared by the Tenant, in the opinion of the Land-

lord is below the market price of the assets being trans-

ferred, the Landlord shall have the right to purchase such 




