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This Software Implementation Agreement hereinafter 
referred to as “Agreement” is entered into in Kingdom 
of Saudi Arabia on April 24th, 2019 hereinafter referred 
to as “Effective Date” by and between the following 
parties; 

 برمجياتجزئية الموارد البشرية و كشف الرواتب على تطبيق لتفاقية اال هذه أبرمت
)والتي يشار إليها فيما بعد بـ"االتفاقية"( في المملكة   حلول أعمال ميكروسوفت

ويشار إلى هذا التاريخ بـ"تاريخ السريان"  24/04/2019العربية السعودية في 
 من جانب وبين األطراف التالية: 

  
1. Talent Management Technology IT hereinafter 
referred to as “SOLVAIT” having principal place of 
business at P.O. Box 099996, Riyadh 11652, KSA. 

و المشار  التقنيه لتقنية نظم المعلومات هبمؤسسة إدارة الموا .1
صندوق  ،السعودية، الرياض و مكان العمل في سولفيتإليها فيما بعد بـ 

 دية.، السعو11652رمز بريدي  الرياض ،099996بريد 
AND و 

2. AES Arabia Ltd hereinafter referred to as “AES” 
or “Client” having principal place of business in Riyadh, 
Saudi Arabia 

 AESشركة و المشار إليها فيما بعد بـ العربية   AESشركة  .2
  الرياض.أو العميل و مكان العمل في 

  

Whereas,   حيث أن 
Solvait is providing HR & Payroll solutions on top of 
Microsoft Dynamics AX 2012, and; 
 

تقدم حلول مناسبة للسوق السعودي في مجالي الرواتب و الموارد البشرية ( سولفيت)
 ، و2012فوق برنامج مايكروسوفت داينامكس إي إكس 

Under this Agreement SOLVAIT will supply, implement 
and train the Client to use the Software as per the terms 
set out in this agreement;  

تورد وتنفذ وتدرب العميل على استخدام البرمجيات  بموجب هذه االتفاقية (سولفيت)
 طبقاً للشروط الموضحة في هذه االتفاقية:

NOW THEREFORE, in consideration of the 
background, the covenants herein contained, and 
intending to be legally bound hereby, SOLVAIT and 
Client collectively hereinafter referred to as “Parties” and 
individually hereinafter referred to as “Party” agree as 
follows: 

فعليه، ومقابل ما سبق والتعهدات المدرجة في هذه الوثيقة ورغبة في االلتزام 
( والعميل ويشار إليهما معاً بـ"األطراف" وكل سولفيت)القانوني بموجبه فقد اتفقت 

 منهما على حدة بـ"الطرف" على ما يلي:

  

Article 1 – Definitions  التعريفات - 1المادة رقم 
For the purpose of this Agreement, each of the following terms 
do have, herein the hereunder meaning; 

ألغراض هذه االتفاقية، سيكون لكل مصطلح من المصطلحات التالية المعاني المشار 
 إليها أدناه: 

1.1 “Standard Software” or “Software” shall mean HR 
& Payroll for Microsoft Dynamics AX 2012 ERP, supplied and 
licensed by Microsoft to Client in object code, for modules are 
listed in Article 3 – Implementation Modules to this Agreement 
including any updates and/or improved versions thereto which 
may be supplied in accordance with a separate Maintenance 
Agreement. 

الموارد البشرية و الرواتب  " تعنيالبرمجيات" "البرمجيات المعيارية" 1-1
ئي أر ب( والتي توردها وترخصها  AX 2012)ميكروسوفت دينامكس  فوق

نماذج  –( 3المدرجة في المادة رقم  للوحداترمز م بشكلميكروسوفت إلى العمالء 
التطبيق لهذه االتفاقية بما يشمل جميع الترقيات و / أو اإلصدارات المطورة عليها 

 والتي قد تورد طبقاً التفاقية صيانة منفصلة. 

1.2 “Implementation” encompasses configuring the 
process in the standard Software by following an 
implementation methodology. 

في البرمجيات المعيارية عن طريق  ات" ويشمل إعداد العمليالتنفيذ" 1-2
 إتباع منهجية التنفيذ.

1.3 “Implementation Methodology” refers to a phased 
approach to conduct an implementation project.  SOLVAIT 
would implement the Standard Software using Microsoft 
Dynamics Sure Step implementation Methodology. 

" تشير إلى مفهوم مرحلي إلجراء تنفيذ المشروع، منهجية التنفيذ" 1-3
 Sure Step( البرمجيات المعيارية باستخدام منهجية تنفيذ )سولفيت)وستطبق 

Methodology.) 

1.4 “AS IS” refers to implementation using the standard 
functionality available in the Standard Software by providing 
suitable mappings and without any customization.  

" تشير إلى التنفيذ باستخدام الوظائف المعيارية المتوفرة في كما هي" 1-4
 تعديالت.دون أي البرمجيات المعيارية 

1.5 “Mappings” refer to business requirements that are 
directly addressed in the Standard Software. 

" تشير إلى متطلبات األعمال المعّرفة بشكل مباشر في المطابقات" 1-5
 البرمجيات المعيارية. 

1.6 “Customization(s)” refers to any requirement which 
cannot be done using the standard functionality available in 
the Standard Software and requires additional development of 
the Standard Software.  

" تشير إلى أي متطلبات ال يمكن تنفيذها | التطوير | التخصيص تهيئة" 1-6
باستخدام الوظائف المعيارية المتوفرة في البرمجيات المعيارية وتتطلب تطوير 

 للبرمجيات المعيارية. )برمجة( إضافي

1.7 “Key Users” or “Module Owners” or “Super 
Users” refer to Client staffs that are functional representatives 
for each module to be implemented in the Standard Software 
which are identified during the project Kick-off stage and can 

" وتشير إلى صينالمستخدمين المتخص" أو "المستخدمين الرئيسين" 1-7
نفذ في البرمجيات ت وحده / الوظيفيين لكل نموذج الموظففيينموظفين العميل وهم 

 المعيارية والمحددين خالل مرحلة بدء المشروع ويمكنهم اتخاذ قرارات عن النماذج
 التي يمثلونها نيابة عن إدارة العميل.  الوحدات /
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take decisions on the represented module on behalf of Client 
Management. 
1.8 “End Users” refer to Client staff that will be working 
on the Standard software on a daily basis. 

العميل العاملين على البرمجيات  " تشير إلى موظفيالمستخدم النهائي" 1-8
 المعيارية على أساس يومي.

1.9 “Territory” or “Location(s)” refers to the place 
where the implementation is going to be performed which is 
Jeddah, Saudi Arabia.   

(" تشير إلى مكان أداء التنفيذ وهو المواقع" أو الموقع )المنطقة" 1-9
 . جدة / المملكة العربية السعودية

1.10 “UAT” refers to User Acceptance Test which is a 
model of the proposed final solution provided to Key Users or 
Module Owners or Super Users for testing. Signing-off this 
deliverable indicates that the Software with the proposed 
solution design is accepted by the Client. 

" تشير إلى اختبار قبول المستخدم وهو نموذج اختبار قبول المستخدم" 1-10
أو  الوحداتللحل النهائي المقترح المقدم إلى المستخدمين الرئيسين أو مالكي 

المستخدمين المتخصصين لالختبار. وتوقيع هذه النتائج يشير إلى أن البرمجيات مع 
 جانب العميل.تصميم الحلول المقترحة يعتبر مقبول من 

1.11 “Post Implementation Support” refers to the 
support period after the Software Implementation to 
complement the Implementation. 

" تشير إلى فترة المساندة بعد تنفيذ البرمجيات مساندة ما بعد التنفيذ" 1-11
 الستكمال التنفيذ

1.12 “Project Start Date” or “Commencement Date” 
refers to First Week of June 2012 from the date of signature of 
this Agreement by both parties.  

)سيتم تحديده الحقا( يشير إلى  "تاريخ البدء" أو "تاريخ بدء المشروع" 1-12
 هذه االتفاقية من كال الطرفين.

1.13 “Project Plan” defines the tasks required to be 
executed for project completion and identifies the Timelines 
and resources and dependencies of each task. 

" تحدد المهام الواجب تنفيذها الستكمال المشروع كما خطة المشروع" 1-13
 الجداول الزمنية والموارد ومصادر كل مهمة.بتعّرف أيضاً 

1.14 “Man Days” defines the business days “5 days in a 
working week” required to accomplish the tasks of the project..  

أيام عمل في  5تحدد أيام العمل التجارية الفعلية " "أيام العمل"  1-14
 المشروع. مهام  األسبوع" الالزمة إلتمام

1.15 “Cut-Off Date” refers to one day prior to Go-Live 
Date as on which Closing balances are frozen in the old 
system / Legacy Application and entered or uploaded as 
opening balances into Standard Software. 

تشير إلى يوم قبل تاريخ بدء التشغيل حيث يتم تجميد  "نتهاءتاريخ اإل" 1-15
األرصدة الختامية في النظام القديم / التطبيقات القديمة وإدخالها أو إفراغها كأرصدة 

 افتتاحية في البرمجيات المعيارية. 

1.16 “SAR” refers to Saudi Arabian Riyals. 1-16 "تشير إلى اللاير السعوديلاير سعودي " 
1.17 “USD” or “US$” refers to United States Dollars.  1-17 "تشير إلى الدوالر األمريكي. دوالر أمريكي " 
1.18 “Go-Live” refers to the day from which Client starts 
using the Software for the transactions.  

" تشير إلى اليوم الذي يبدأ فيه العميل استخدام البرمجيات الفعلي ءالبد" 1-18
 . و إدخال الحركات اليومية في عملياته

1.19 “Software Materials” shall mean collectively the 
Standard Software and Third Party Software (if any). 

" تعني بشكل كامل البرمجيات القياسية وبرمجيات مواد البرمجيات" 1-19
 الغير )الطرف الثالث( )إن وجدت(.

1.20 “Associated Documentation” refers to the default 
Manuals of the Standard Software in English language. 

للبرمجيات  القياسي دليل المستخدم" وتشير إلى المستندات المرافقة" 1-20
 المعيارية باللغة اإلنجليزية. 

1.21 “Dimensions” refers to data that Client can add to 
an entry as a kind of marker so that the Software can group 
entries with similar characteristics and easily retrieve these 
groups for analysis purposes. 

عالمة ك للقيد " تشير إلى البيانات التي يمكن للعميل إضافتهااألبعاد" 1-21
شابهة واستعادة هذه تحتى يمكن للبرمجيات تجميع القيود ذات الخصائص الم

 موعات بسهولة لألغراض التحليل. المج

1.22 “Business Intelligence Reporting” refers to skills, 
technologies, applications and practices used to help a 
business acquire a better understanding of its 
commercial context. Business Intelligence may also 
refer to the collected information itself. 

" تشير إلى المهارات والتقنيات والتطبيقات تقارير معلومات األعمال" 1-22
والممارسات المستخدمة لمساعدة األعمال على اكتساب فهم أفضل لبيئتها التجارية. 

لتحليلها  وقد يشير مصطلح معلومات األعمال أيضاً إلى المعلومات التي تم جمعها
 ً  . بيانياً و ماليا

1.23 “Integration” shall mean the Linkage of Standard 
Software with other Applications to enable exchange of Data. 

" تعني ربط البرمجيات المعيارية مع التطبيقات األخرى التكامل" 1-23
 للسماح بتبادل المعلومات.

1.24 “Interface(s)” shall mean an off-line solution that 
allows Data to be imported or exported from / to Standard 
Software. 

تسمح باستيراد وتصدير  متصلة ولكن" وتعني حلول ليست التداخل" 1-24
 البيانات من وإلى البرمجيات المعيارية.

1.25 “Third Party Software” shall mean the computer 
programs and/or any part thereof which may be supplied by 
SOLVAIT under this Agreement, the intellectual property rights 
of which are owned by third parties.  Third Party Software shall 
include any related documentation which is licensed by the 
third party owner in association with it.  

" تعني برامج حاسب آلي و / أو جزء منها برمجيات الطرف الثالث" 1-25
( بموجب هذه االتفاقية، وحقوق الملكية الفكرية التي يملها سولفيت)والتي قد توردها 

والمرخص الطرف الثالث. وتشمل برمجيات الطرف الثالث أي مستندات ذات صلة 
 لها من جانب مالك الطرف الثالث وتتصل بذلك.

  

Article 2 – Project Scope  نطاق المشروع -2الماد رقم 
The Following Article 2.1 Project Scope to this Agreement 
construes the SOLVAIT Project Scope. Any Commitment 
made by either party in any form written or verbal shall be 

( بعنوان نطاق المشروع في هذه االتفاقية نطاق مشروع 1-2تشكل المادة رقم )
الطرفين سواء شفهي أو خطي  منيجب اعتبار أي التزام من جانب أي (. وسولفيت)

بعنوان نطاق  – 1-2على أنه غير ساري ما لم يحدد بشكل صريح في المادة رقم 
 مشروع  في هذه االتفاقية. ال
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considered invalid unless explicit specified in Article 2.1 – 
Project Scope to this Agreement. 
  

2.1 Project Scope 2-1  :نطاق المشروع 
2.1.1 Project scope is declared in the financial & technical 
proposal provided to the client in April 23rd, 2019 

كما هو موضح في العرض المالي و التقني  يعتمد نطاق المشروع 2-1-1
 2019ابريل  23المقدكم للعميل بتاريخ 

2.1.2 Initial Project plan is to be provided with the kick-off 
of the implementation  

 ستوفر عند البدء بالتطبيق خطة العمل المبدئية 2-1-2

2.1.3 Client will cooperate with SOLVAIT in giving the 
necessary information for implementation of Standard 
Software and SOLVAIT will not be held responsible for any 
failures due to lack of information furnished by the Client to 
SOLVAIT in timely manner. Al 

يتعلق بتوفير المعلومات ( فيما سولفيتعاون العميل مع )تيس  2-1-3
( مسئولة عن أي تقصير سولفيتالضرورية لتنفيذ البرمجيات المعيارية ولن تعتبر )

 ( في الوقت المحدد.سولفيتبسبب نقص المعلومات التي لم يوفرها العميل إلى )

2.1.4 Client will be responsible to provide the following 
requirements to accomplish the SOLVAIT Project Scope. 

العميل مسئول عن توفير المتطلبات التالية إلنجاز نطاق مشروع  2-1-4
 (:سولفيت)

2.1.4.1 Provision of necessary Office Space, 
Software’s, Network Connectivity for SOLVAIT Consultants. 

 االتصال توفير مساحة المكتب الضرورية والبرمجيات وشبكة 2-1-2-1
 (.سولفيتالستشاريي )

2.1.4.2 Provision of necessary access to facilities such 
as Server Rooms, Servers.  

توفير النفاذ الضروري إلى المرافق مثل غرف الخوادم  2-1-2-2
 والخوادم. 

2.1.4.3 Provision of access to Printers to check report 
printing and print project documents. 

توفير النفاذ إلى الطابعات لمراجعة طباعة التقارير وطباعة  2-1-2-3
 مستندات المشروع. 

2.1.4.4 Allocating the required resources for the project 2-1-2-4 المطلوبة للمشروع البشرية تخصيص الموارد 
2.1.5 Creation of one pilot entity in the system covering the 
modules mentioned in Article three- Implementation Modules. 
We will use the ‘train the trainer’ approach for training staff of 
AES during the implementation.  

المذكورة في المادة رقم  الوحداتفي النظام يغطي  للتجربةإنشاء كيان  2-1-5
 التنفيذ. وسوف نستخدم مفهوم تدريب المدربين لتدريب العاملين في  وحدات( 3)

 خالل فترة التنفيذ. EASشركة 

2.1.5.1 Implementation of the system in one server 
location only. Other locations will connect to the same server.  

خادم واحد فقط، وسيتم توصيل  و تطبيق النظام على موقع 2-1-5-1
 قع األخرى على نفس الخادم.الموا

2.1.6 Data Migrations  2-1-6 البيانات  نقل 
2.1.7 Opening Balances  2-1-7 نقل األرصدة االفتتاحية 
2.1.8 Standard AX and reports are available. For additional 
reports to custom-designed, we can provide accurate 
estimates after analyzing the formats and requirements. The 
current scope does not include custom-designed reports; this 
will be treated as a Change Request “Article 6”.  

 ، وللحصول على تقاريرمتوفره  AX األساسية و القياسية في تقاريرال 2-1-8
بعد  للوقت الالزم لتطويرها ر تقديرات دقيقةييمكن توف ات,إضافية حسب االحتياج

يشمل النطاق الحالي التقارير حسب حيث ال والمتطلبات.  التنسيقتحليل 
طلب  – 6وسيتم التعامل مع ذلك على أنه طلب تغير )المادة رقم  ات.االحتياج
  .التغيير(

  
2.2 Assumptions  2-2 الفتراضات ا 

2.2.1 Assumptions are the same assumptions detailed in 
the technical & financial pros pal provided on April 23rd, 2019 

االفتراضات هي نفس االفتراضات الموضحة في العرض التقني و  2-2-1
  2019ابريل  23 المالي بتاريخ

  

2.3 Deliverables   2-3  :النتائج 
  

2.3.1 Team allocations as required for the activities stated 
in the Project Plan. Dates will be discussed and agreed in 
advance for Project Activities and resources will be made 
available according to the agreed schedule.  

ة في خطة المشروع، الفريق حسب متطلبات األنشطة المحدد تواجد 2-3-1
على أن تتم مناقشة التواريخ واالتفاق عليها مقدما ألنشطة المشروع وسيتم توفير 

 الموارد طبقاً للجدول المتفق عليه. 

2.3.2 Solvait will conduct analysis sessions with AES team 
and create a Proof of Concept to Solution Prototype that AES 
team can test and revert with the feedback. 

إلنشاء  EASشركة بعمل جلسات لتحليل أعمال  سولفيتستقوم  2-3-2

 نموذج حي أولي ليقوم المستخدمين األساسيين بتجربته و قبوله

2.3.3 Solvait will provide a design document that status the 
requirements and how it is mapped in the system.  

وثيقة تصميم التي تبين اإلحتياجات و ما يقابلها من  سولفيتستقدم  2-3-3
 النظام الحي.

2.3.4 Default User Manuals and Help Screens of the 
software as provided by the principle software vendor. 
SOLVAIT will also provide a simple general step document for 
end users each for his own domain.  

وشاشات المساعدة في البرمجيات كما هو محدد  القياسيالمستخدم  دليل 2-3-4
عامة  لخطوات مستندات سولفيتمن جانب بائع البرمجيات الرئيسي، وستوفر 

 . مجالهحسب  علىمبسطة للمستخدمين النهائيين كل 

2.3.5 Pilot database which can be used for testing, training 
and user practice sessions.  

ختبارية والتي يمكن استخدامها لالختبار والتدريب قواعد البيانات اال 2-3-5
 ودورات تمرين المستخدم. 

2.3.6 SOLVAIT will provide the below training to transfer 
the knowledge of the product: 

 التدريب التالي بهدف نقل المعرفة المتعلقة بالمنتج.  سولفيتتوفر  2-3-6

2.3.6.1 End user training 2-3-8-2  المستخدم النهائيتدريب 
2.3.7 Final “acceptance / Milestone” are after one month of 
the go live. 

 بعد شهر من التشغيل.  " سيكونالنهائي / المراحل األساسية"القبول  2-3-7
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Article 3 – Implementation Modules  نماذج التنفيذ والتطبيق - 3المادة رقم 
List of modules is detailed in the technical & financial proposal 
provided on 23rd April, 2019 

 2019-04-23تفاصيل األجزاء موضح في العرض التقني و المالي بتاريخ 

  

Article 4 – Time Schedule  الجدول الزمني -4المادة رقم 
  
SOLVAIT shall perform its Duties under this Agreement in 
accordance to the following Time Schedule.  

 التزاماتها بموجب هذه االتفاقية طبقاً للجدول الزمني التالي: سولفيتستنفذ 

4.1 The Implementation of Modules and its sub-modules as 
listed in Article 3 – Implementation Modules to the Agreement 
at Client will be managed through a project plan that would be 
agreed upon later. 

مادة رقم يتم إنجاز تنفيذ النماذج والنماذج الفرعية كما هو مذكور في ال 4-1
العميل من خالل ما سيتم االتفاق عليه بين ( نماذج التنفيذ في هذه االتفاقية لدى 3)

 العميل و سولفيت بصورة خطة مشروع.

4.2 Project will take a duration as defined in the project plan 
that will be updated regularly as agreed with the client. 

كما هو محدد في خطة المشروع، و التي يستم مدة المشروع تكون  4-2
 .على حسب االتفاق مع العميلالعمل عليها و تحديثها 

  
Article 5 – Fixed Price Project  مشروع السعر الثابت  - 5المادة رقم 
This implementation of the project is for a fixed price within 
fixed scope as per as article 2, anything out of the project 
scope in article 2 then article 6 will be applied.  

، 2أن تنفيذ هذا المشروع مقابل سعر ثابت وطبقاً للنطاق المحدد وطبقاً للمادة رقم 
( 2ي حالة وجود أي أمور تتجاوز نطاق المشروع كما هو محدد في المادة رقم )وف

 (. 6فيجب تطبيق المادة رقم )

  
Article 6 – Change Requests  طلبات التغيير:  - 6المادة رقم 
Any modifications or deviations from the standard functionality 
of the Standard Software or agreed upon SOLVAIT Project 
scope listed in Article 2 – Scope of Work of this Agreement 
which impacts the Project Time Line and Cost would trigger 
the requirement for such Change Requests and the following 
procedures would be followed. SOLVAIT or Client may initiate 
the change requests Procedure as required. 
 

أي تعديالت أو انحرافات عن الوظائف المعيارية للبرمجيات المعيارية أو نطاق 
( نطاق العمل في هذه االتفاقية 2مادة رقم )المشروع المتفق عليه كما هو محدد في ال

سيؤثر على الجدول الزمني للمشروع والتكلفة مما يؤدي إلى طلبات تغيير وإتباع 
والعميل بدء إجراءات طلبات التغيير  سولفيتاإلجراءات المتبعة. ويجوز لكل من 

 حسب المطلوب. 

Procedure  اإلجراءات 
▪ The Change Request Form to this Agreement will be filled 
and reviewed and will be submitted to Client for Approval. The 
Change Request Form will contain the following information: 

* يجب تعبئة نموذج طلب التغيير كما يجب مراجعته وتقديمه إلى العميل لالعتماد. 
 توي طلب التغيير على المعلومات التالية: ويجب أن يح

 
▪ Investigation of the impact of the change required - استفسار عن تأثير التغيير المطلوب 
▪ Evaluation of the impact of not performing the change - تقييم لتأثير عدم تنفيذ التغيير 
▪ Functional and technical proposal for the proposed 

change. 
 عرض وظيفي وفني للتغيير المقترح -

▪ Financial proposal for the change. - عرض مالي للتغير 
▪ If the Changes are approved by Client then:  :في حالة اعتماد التغييرات من جانب العميل * 

▪ SOLVAIT Project Manager incorporates the agreed 
change in the Project Plan and the same will be 
communicated to the Client. 

التغييرات المتفق عليها في خطة المشروع وتبليغ  سولفيتيدرج مدير مشروع  -
 ذلك إلى العميل. 

▪ The Changes will kick-off for execution and progress 
will be reported at the Progress reports and Progress 
meetings. 

بدء تنفيذ التغيير واإلبالغ عن التقدم في سير التنفيذ من خالل التقارير وأيضاً من  -
 خالل اجتماعات متابعة األداء

▪ The Change will be signed off upon completion of 
Development, Testing and Acceptance. 

 إنهاء التغييرات بمجرد استكمال أعمال التطوير واالختبار والقبول.  -

▪ If the Changes are NOT approved by Client then: :في حالة عدم اعتماد التغييرات من جانب العميل 

▪ SOLVAIT Project Manager will re-examine the 
change for a possible another solution. 

 بإعادة فحص التغييرات لتقديم حلول أخرى سولفيتيقوم مدير المشروع التابع ل -

▪ The reasons for non-agreement will be documented. -  .توثيق سبب عدم اعتماد التغييرات 
For all approved change requests that have financial impact, 
SOLVAIT would charge Client based on the Actual Time spent 
as per the rate structure listed in Article 8 – Rate Structure and 
the payment would be settled on Monthly Basis. 

وذلك بالنسبة لجميع طلبات التغيير المعتمدة والتي سيكون لها تأثير  سولفيتستقوم 
مالي، بمحاسبة العميل باالعتماد على الوقت المنفق فعلياً طبقاً لهيكل تنظيم السعر 

 نظيم السعر وتسويه المبالغ على أساس شهري. ( هيكل ت8المحدد في المادة رقم )
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Article 7 – Pricing & Payments 
 

 األسعار والدفع - 7المادة رقم 

7.1 Software License 7.1 رسوم التراخيص 

7.1.1 License Investment Details 
 

 تفاصيل اإلستثمار في التراخيص 7.1.1

7.1.1.1 License Fees & Enhancement  7.1.1.1  و المساندة السنوية التراخيص رسوم 

 Licenses    

# Item/Service License Price Qty. TOTAL 

1 Dynamics AX/365 HR I: HRM Administration $0.00 1 $0.00 

2 Dynamics AX/365 HR II: HRM Management $0.00 1 $0.00 

3 Dynamics AX/365 HR III: HRM Collaboration $0.00 1 $0.00 

4 Solvait Payroll – Medium Size Organization $21,800.00 1 $21,800.00 

5 Solvait Employee Self-Service $15,000.00 1 $15,000.00 

6 Solvait Administration $8,000.00 1 $8,000.00 

7 Solvait HCM Analytics $4,000.00 1 $4,000.00 

8 Solvait Mobile $11,300.00 1 $11,300.00 

 Discount    $33,055.00 

 

  

   TOTAL $27,045.00 

   

 Annual Enhancement    

# Item/Service Qty. TOTAL 

9 
One Year Annual Enhancement 
 (16% of total licenses) 

1 $9,616.00 

 Discount on Annual Enhancement   $3,616.00 

 

  

   TOTAL $6,000.00 
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7.1.2 License Payment Terms 

 شروط دفع الترخيص 7.1.2

Licenses & enhancement for one year fees to be paid as down 
payment.  

لسنة واحدة   و التحسينات% من قيمة التراخيص 100سولفيت يدفع العميل إلى 
 .مقدمةكدفعة 

  

7.1.3 Annual Yearly Maintenance Fees 7.1.3 رسوم الصيانة والمساندة السنوية 
Renewals of Annual Support and Maintenance Fees as 
specified in Article 7.1.1.1 – Annual Support & Maintenance 
Fees to this Agreement from Second Year onwards will be 
invoiced by SOLVAIT annually and should be paid 100% with 
the license by Client.  Annual Renewal Period will be 
calculated by SOLVAIT from the Effective Date. 

م فاتورة تجديد رسوم الصيانة والمساندة السنوية كما هو محدد في المادة سيتم تقدي
رسوم الصيانة والمساندة السنوية بموجب هذه االتفاقية من العام   – 1-1-1-7رقم 

مع % 100لتقني المعلومات سنويا ويجب دفعها  سولفيتالثاني وصاعداً من جانب 
من تاريخ  سولفيتمن جانب  . وسيتم حسابه فترة التجديد السنويةالتراخيص
 السريان. 

All Total Licenses and total enhancement in Article 7.1.1 are 
nonrefundable values. Company will invoice the Client the 
software and enhancement values and it is payable to the 
Company wither if this contract is completed or terminated. 

لكافة الرخص المذكورة في المادة رقم  قيمة الرخص و رسوم التحديثات والترقيات
ل المشروع دفعها سواء تم إكما العميلهي مبالغ غير مستردة و يجب على  7.1.1

 أو إنهائه.

 

7.2 Professional Services 7.2  )الخدمات المهنية )االحترافية 

7.2.1 Professional Services Fees 7.2.1  رسوم الخدمات االحترافية 

 Professional Services    

 Item/Service 
Implementation 

Cost 
Qty. TOTAL Price 

 Solvait HCM Implementation $54,450.00 1 $54,450.00 

 Discount (15%)   $25,450.00 

 

  

   TOTAL $29,000.00 

 

 

  

7.2.2 Professional Services Payment Terms 7.2.2  شروط دفع الخدمات االحترافية 
SOLVAIT will invoice the Client for Professional Services Fees 
as listed in Article 7.2.1 – Professional Services Fees to this 
Agreement based upon the SOLVAIT achieved herein below 
milestones.  

ة سيتم تقديم فاتورة تجديد رسوم الخدمات االحترافية كما هو محدد في الماد
الخدمات االحترافية بموجب هذه االتفاقية باالعتماد على  1-2-7رقم 

 :سولفيتمن جانب نجاز المرحل األساسية التالية لإل

1. Advanced Payment: 

a. Total License fee USD 27,045.00 

b. 10% of Implementation services USD 2,900.00 

2. 25% of Implementation services, upon completion of System Analysis and Design 

USD 7,250.00 

3. 40% of Implementation services, upon completion of System Configuration, Data 

Migration and Training USD 11,600 

4. 25% of Implementation services, upon successful completion of Go live USD 

7,250.00 plus Annual Enhancement fee of USD 6,000 

  
Client will settle the above-mentioned amount within Fifteen 
(15) days of submission of the invoice. SOLVAIT reserves the 
right to hold the Project if the above-mentioned Amount is not 
settled within Fifteen (15) Days as Specified. 

خمسة عشر ( 15يجب على العميل تسوية المبالغ المذكور أعاله خالل )

بحقها في إيقاف المشروع في حالة  سولفيتمن تقديم الفاتورة، وتحتفظ  يوم

 عدم تسويه أي من المبالغ المذكورة بعالية خالل سبعة أيام كما هو محدد. 
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Post Production training to be paid in advance once 
requested. 

يجب دفع قيمة التدريب ما بعد اإلنتهاء )اإلستخدام الفعلي للنظام( من 

 طلب  العميل بتفعيل هذه الخدمهالمشروع مقدماً بناًء على 

Article 8 – Rate Structure  الهيكل التنظيمي لألسعار - 8المادة رقم 
  
SOLVAIT would charge Client based on the Actual Time spent 
for any changes on the agreed scope of work as per the rate 
structure given below: 

أية تعديالت إضافية خارجة عن نطاق العميل على أساس  سولفيتتحاسب 
 المشروع ، كما يلي:

Roles Rate/Day (US$) 

Functional / Technical Consultant 650.00$          فينـ\مستشارـوظيفيـ 
 

 

SOLVAIT will invoice the Client on a Weekly basis based 
on the Time sheets and Client will settle the amount within 
Fifteen (15) days of submission of the invoice. 

فاتورة على أساس أسبوعي باالعتماد على الجداول الزمني ويجب  سولفيتتقدم 
 من تاريخ تقديم الفاتورة أيامعلى العميل تسوية هذا المبلغ خالل سبعة 

  
Article 10 – Terminations  اإلنهاء – 10المادة رقم 
This Agreement will cease to exist if SOLVAIT completes 
its obligations with regards to the scope of work as 
mentioned in Article 2.1 –Project Scope of this Agreement 
and Client fulfills its payment obligations arising from this 
Agreement. 

لق بنطاق العمل التزاماتها فيما يتع سولفيتتنهى هذه االتفاقية في حالة استكمال 
، واستيفاء االتفاقيةمشروع في هذه النطاق  1-2كما هو مذكور في المادة رقم 

 العميل اللتزاماته المالية التي نشأت عن هذه االتفاقية. 

If the terms and conditions of this Agreement are 
breached, then subject to Article 11 – Confidentiality, 
Trade Secrets, Intellectual Property Rights to this 
Agreement, the injured party may, in addition to any other 
remedy available to it, terminate this Agreement 
immediately by sending a written notice to the other. 

في حالة انتهاك أي من شروط أو أحكام هذه االتفاقية، وبالخضوع إلى المادة رقم 
( السرية، واألسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية في هذه االتفاقية، فيحق 11)

إنهاء هذه االتفاقية على الفور بإرساله إشعار خطي إلى بللطرف المتضرر 
 الطرف األخر.

If and when either party to this Agreement becomes 
insolvent, has a receiver or administrator appointed or if 
a petition of bankruptcy is filed voluntarily or involuntarily 
and is not discharged or withdrawn within thirty (30) days, 
the other party shall have the right to forthwith terminate 
this Agreement unconditionally with a written notice to the 
counter party. 

إن أصبح أي من طرفي هذه االتفاقية معسراً مالياً أو تم تعيين مصفي قضائي أو 
إداري عليه أو قدم طلباً باإلفالس طوعاً أو غير طوعاً ولم يتم سحبه خالل  حاكم

األخر إنهاء هذه االتفاقية على الفور بموجب إشعار  ثالثون يوم فيحق للطرف
 خطي للطرف األخر. 

Either party may immediately terminate this agreement if 
the other party commits a serious un-remedied breach of 
the agreement or is declared finally liquidated or 
bankrupt. 

انتهاك رفين إنهاء هذه االتفاقية، في حالة ارتكاب الطرف األخر يحق ألي من الط
 مادي لالتفاقية ال يتم تصحيحه أو أن يعلن تصفيته بشكل نهائي أو إفالسه. 

  
Client agrees that SOLVAIT logos, software, emblems, 
implementation manuals, and implementation 
methodology documentation either patented, 
copyrighted, trademarked or owned by SOLVAIT as 
Trade Secrets and or proprietary information. Client 
agrees not to remove or alter any product identification or 
notices of such proprietary restriction from the Products 
unless agreed otherwise by SOLVAIT in writing.  

تنفيذ ووثائق منهجية الوأدلة  هاوبرمجيات سولفيتيوافق العميل على أن شعارات 
التنفيذ سواء تحت براء االختراع أو حقوق الطبع والنشر أو العالمات التجارية 

تجارية و/ أو معلومات خاصة.  أسرارعلى أنها  سولفيتأو المملوكة من جانب 
ويوافق العميل على عدم إزالة أو تغيير أي هوية للمنتج أو إشعار بقيود ملكية 

 خطياً على ذلك.  سولفيتوافق من على المنتج ما لم ت

Similarly, SOLVAIT will not use, divulge or transfer any 
copyrighted, patented, trademarked, or owned data, 
logos and emblems without the prior written approval of 
Client. 

حماية يانات تحت أي ب تفصح أو تنقللن تستخدم أو تغير أو  سولفيتلك فـ ذو ك
الطبع والنشر أو براء االختراع أو العالمات التجارية بون موافقة خطية  حقوق

 معتمدة مسبقة من العميل. 

  
Article 11 – Confidentiality, Trade Secrets, 
Intellectual Property Rights 

 السرية واألسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية -11المادة رقم 

Both Parties agree during the Term of this Agreement and 
thereafter that both Parties will take all steps reasonably 
necessary to hold each other’s Proprietary Information 
(as defined below) in trust and confidence, will not use 
such Proprietary Information in any manner or for any 

 سيطبقوبعد ذلك على أن الطرفين  االتفاقيةيوافق كال الطرفين خالل فترة هذه 
جميع الخطوات المقبولة والضرورية لحماية المعلومات الفكرية للطرف األخر 

بأي  المعلومات الخاصة)كما هو موضح أدناه( قيد السرية ولن يستخدم هذه 
، ولن يفشي هذه االتفاقيةليس محدد بشكل صريح في هذه  غرضطريقة أو ألي 

الصريحة وافقة المعلومات السرية إلى أي طرف ثالث بدون الحصول على الم
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purpose not expressly set forth in this Agreement, and will 
not disclose such Proprietary Information to any third 
party without first obtaining disclosing party’s express 
written consent on a case-by-case basis. By way of 
illustration but not limitation "Proprietary Information" 
includes "trade secrets, inventions, mask works, ideas, 
processes, formulas, source and object codes, data, 
programs, other works of authorship, know-how, 
improvements, discoveries, developments, designs and 
techniques….";and any information regarding plans for 
research, development, ,business plans, budgets and 
unpublished financial statements, licenses, prices and 
costs, suppliers and customers; and information 
regarding the skills and compensation of employees of 
each party.  

كل حالة على حدة. وألغراض التوضيح  و الخطية األخر و بموافقةمن الطرف 
وليس التقييد، تشمل المعلومات الخاصة، األسرار التجارية واالبتكارات وأعمال 
الحجب واألفكار والعمليات والمعادالت ورموز المصدر والموضوع، والبيانات 

والمعرفة والتطوير واالكتشاف والتحسين والبرامج واألعمال األخرى للملكية 
والتصاميم والتقنيات وغيره وأي معلومات تتعلق بخطط األبحاث أو التطوير أو 
األعمال أو الخطط أو الميزانيات أو القوائم المالية غير المنشورة أو التراخيص 
 أو األسعار أو التكاليف أو الموردين أو العمالء وأي معلومات تتعلق بالمهارات

 .وتعويض الموظفين لكل من الطرفين

SOLVAIT shall also certify and confirm that all Proprietary 
Information covered hereinabove shall be abided and 
respected by its own sub-contractors and consultants 
throughout the term of this agreement.  

يضاً وتؤكد بأن جميع المعلومات الخاصة التي توفر بموجب أ سولفيتكما تشهد 
هذه االتفاقية يجب احترامها وحمايتها من جانب مقاولين الباطن واالستشاريين 

 خالل فترة هذه االتفاقية. 

Neither party, without prior written consent of the other, 
such consent not to be unreasonably withheld, directly or 
indirectly, through an affiliated, parent or subsidiary 
company or partnership during the term of this Agreement 
and for eighteen (18) months following its termination, 
shall hire or offer to hire anyone who has worked for the 
other party or its affiliated companies. 

على "لن يحق ألي من الطرفين بدون الموافقة الخطية المسبقة من الطرف األخر 
ومن  خالل  "،أن ال تمنع هذه الموافقة بدون سبب مقبول، مباشرة أو غير مباشرة

شهر  18أو شراكة خالل فترة هذه االتفاقية ولمدة شركة تابعة أو زميلة أو فرع 
طرف األخر أو ألي من الي موظف أل عملعرض قدم أن يببعد إنهائها توظيف 
 من شركاته التابعة. 

The provisions of this article shall continue in full force 
and effect notwithstanding the termination of this 
Agreement howsoever arising, for the period of two (2) 
years thereafter.  

يجب أن تستمر تنفيذ شروط هذه المادة بكامل حيز السريان بصرف النظر عن 
 إنهاء هذه االتفاقية لفترة عامين بعد ذلك.

Solvait applications/add-ons implemented for the client 
are owned by the client only, but this does not give the 
client the right to implement it in a different installation that 
the one used during this implementation in this document. 
The client, client employee, client customer, nor client 
vendor has any right to move, sell, acquire, or implement 
any single part of Solvait app without referring to a written 
letter from Solvait. Similar actions will cause of referral to 
Proprietary Information low.  
  

  

تعتبر البرامج المطبقة عند العميل ملكا فقط للعميل، و ال يحق له تطبيقها عن 
طريق أي جهة أخرى حتى و إن كان في مكان آخر يتبع هذه طريقه أو عن 

 الشركة ولكن يحتاج إلى تثبيت جديد مختلف عن التثبيت الذي تم به التطبيق.
 

ال يحق للعميل، أو أحد موظفيه، أو أحد زبائنه، أو أحد مورديه نقل أو بيع أو 
تجربة أو شراء أو تطبيق منتجات سولفيت الموفرة عند العميل حتى لو لغرض ال

التدريب بدون إذن خطي من سولفيت، و أن ذلك يعرض الفاعل و العميل 
 للمالحقة القانونية و تطبق عليه عقوبات مخالفة قوانين الحماية الفكرية.

 
 
 

 
Article 12 – Entire Agreement   شمولية االتفاقية - 12المادة رقم 
This Agreement constitutes the entire agreement 
between the parties hereto and supersedes all previous 
negotiations, preliminary agreements, correspondence or 
understandings, written or oral. This Agreement may not 
be released, discharged, changed or modified in any 
manner except by instruments signed by a duly 
authorized officer or representative of each of the parties 
hereto. 

تشكل هذه االتفاقية كامل االتفاق بين أطرافها وتسود جميع المفاوضات 
واالتفاقيات االبتدائية السابقة والمخاطبات والتفاهمات الخطية أو الشفهية. وال 

ير أو تعديل هذه االتفاقية بأي طريقة ما عدا بموجب يجوز التنازل أو توكيل أو تغي
 وثيقة موقع من المخول بالتوقيع أو مندوب كل من الطرفين. 

  

Article 13 – Breach  االنتهاك - 13المادة رقم 
Failure by either party to comply with the terms and 
conditions of this Agreement shall not constitute a breach 
unless the injured party shall have given the other party 
written notice of such failure and the other party shall not 
have cured such said failure within thirty (30) days 
following the date of such notice. 

أخفاق أي من الطرفين في االلتزام بشروط وأحكام هذه االتفاقية لن يشمل انتهاك 
ولم  اإلخفاقما لم يقدم الطرف المتضرر إلى الطرف األخر إشعار خطي بهذا 

 خالل ثالثون يوم بعد تاريخ اإلشعار.  اإلخفاقيصحح الطرف األخر هذا 
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Article 14 – Assignment  إحالة  – 14المادة رقم 
Either Party agrees not to assign, transfer or otherwise 
dispose of this Agreement in whole or in part to any third 
party without the prior written consent of either party. 

أو تحويل أو التخلص من هذه االتفاقية بشكل  إحالةال يحق ألي من الطرفين 
كامل أو بشكل جزئي إلى أي طرف ثالث بدون الموافقة الخطية المسبقة من أي 

 من الطرفين.
  

Article 15 – Governing Law  القانون الحكام:  -15المادة رقم 
This agreement is governed by the Kingdom of Saudi 
Arabia law. Any dispute arising out of or related thereto 
either during its validity or thereafter shall be finally settled 
by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. 

ربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق يحكم هذه االتفاقية قوانين المملكة الع
بذلك سواء خالل صالحية االتفاقية أو بعد ذلك سيتم تسويته بشكل نهائي بموجب 

 قوانين المملكة العربية السعودية

  
Article 16 – Waiver التنازل -16المادة رقم 
The failure or delay of a party hereto to enforce any of its 
rights under this Agreement shall not be deemed a 
continuing waiver or modification by such party of any of 
its rights or obligations of the other party under this 
Agreement. Any failure to enforce or delay in enforcement 
shall not constitute a defense.  

ة فاقيأخفاق أي من طرفين هذه الوثيقة في تطبيق أي من الحقوق بموجب هذه االت
انب هذا الطرف ألي من حقوقه أو جلن يعتبر على أنه تنازل أو تعديل من 

في التطبيق أي إخفاق في تطبيق أو تأخير  ولن يفسر التزامات الطرف األخر.
 على أنه دفاع. 

  
Article 17 – Notice  اإلشعارات - 17المادة رقم 
All notices to be given hereunder shall be in writing and 
shall be hand delivered against receipt or sent by 
registered airmail, courier, E – Mail or fax, to the 
addresses stated above or to such addresses as are 
notified in writing by the parties. If either party has 
changed its address a written notice thereof shall be 
given to the other party or else the notification to the 
address mentioned here in this agreement will deemed to 
be right. 

يجب أن تكون جميع اإلشعارات التي ترسل بموجب هذه الوثيقة خطية وأن تسلم 
باليد مقابل إيصال تسليم أو ترسل بالبريد الجوي المسجل أو البريد اإللكتروني 

أو على أي عناوين كما يحدد خطياً من  أعالهأو الفاكس على العناوين الموضح 
تغير عنوانه فيجب عليه إرسال قبل األطراف. وفي حالة قيام أي من الطرفين ب

إشعار خطي إلى الطرف األخر أو يعتبر أن اإلشعار الخطي المرسل على العنوان 
 المذكور في هذه االتفاقية قد سلم. 

  

Article 18 – Force Majeure  القوة القاهرة  – 18المادة رقم 
Neither party shall be liable in any manner for failure or 
delay in fulfillment of all or part of this Agreement, directly 
or indirectly owing to any causes or circumstances 
beyond such party's control, including without limitation 
war, hostilities, sanctions, mobilization, blockage, 
embargo, detention, revolution, riot, looting, lockout, 
plague or other epidemics, fire or flood.  At the option of 
the party whose performance was not affected by any of 
the foregoing, the term may be extended for a period of 
time equal to the duration of such delays or delay. 

لن يكون أي من الطرفين مسئول أمام األخر بأي طريقة عن األخفاق أو التأخير 
في تلبية جميع أو جزء من هذه االتفاقية سواء مباشرة أو غير مباشرة ويعود ذلك 
ألي أسباب أو ظروف تتجاوز سيطرة هذا الطرف بما يشمل وال يقتصر على 

العامة والحصار والمقاطعة والثورة أو الحرب واالعتداد والعقوبات والتعبئة 
الشغب أو الطوفان أو األوبئة أو أي أنشار مرضي أخر أو الحريق. وحسب 
اختيار الطرف الذي لن يتأثر أداءه بأي مما ذكر، يجوز تمديد فترة االتفاقية لفترة 

 تساوي فترة التأخير

  

Article 19 – Capacity of Parties  استقاللية التعاقد  - 19المادة رقم 
This Agreement shall not be deemed to create any 
partnership, joint venture agency or employment 
relationship between the parties.  Each party shall 
warrant that it is competent to enter into this Agreement 
and its signatory has been duly authorized to enter into 
this Agreement. 

لن تؤدي هذه االتفاقية إلى أي عالقة شراكة أو تضامن أو وكالة أو توظيف بين 
األطراف. ويضمن كل من الطرفين بأهليته لتوقيع هذه االتفاقية ولديه الصالحية 

 القانونية لتوقيع هذه االتفاقية 

  
Article 20 – Number of Copies  النسخ  – 20المادة رقم 
This agreement has been issued in Twenty (20) Articles, 
Two original copies with each copy in the possession of 
one of the parties.   

مادة في نسختين أصلتين كل واحدة لدى طرف  20تم تحرير هذه االتفاقية في 
 من أطرافها. 

 
 

 
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have agreed 
on the clauses in this agreement and signed this 
agreement on the date indicated below. 
 
 

ووقعا عليها في التاريخ  االتفاقيةوإشهاداً على ما ذكر بعالية فقد وافق أطراف هذه 
 المذكور أدناه. 
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Authorized Signatory – Client 
Authorized Signatory – Talent Management 
(Solvait)  

Name :  Name : Amer Atiyah 

Title :  Title : Practice Manager 

Date : 29 / 4 / 2019 
 

Date : 29 / 4 / 2019 
 

Signature : 

 
 
 
 
 

Signature :  

 
(Client Seal Below) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(SOLVAIT Seal Below ) 

 

 


