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Amendments in the Terms & Conditions of Osool & 

Bakheet Saudi Trading Equity Fund  

 

 

Dear Valued Client, 

 

Thank you for being a valued client of Osool & Bakheet 

Investment Company, as we always strive to maximize 

your investment returns.  

 

We would like to inform you that, we've made material 

amendments on the Terms & Conditions for Osool & 

Bakheet Saudi Trading Equity Fund as follows:  

 

1. Article (13): Taxes and other Regulatory Fees 

term was added based on the Value Added Tax 

(“VAT”) Law, as per Royal Decree No. (M / 113) 

dated 2/11/1438 H has been issued together with 

Implementing Regulations by The General 

Authority of Zakat and Tax (“GAZT”), which will 

be applicable from 1 January 2018. 

 
 
 

 

To view the updated Terms & Conditions, Please 

click the following link :  

 

Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund 

 

These Terms and Conditions will be effective after 21 days 

from the date of sending this letter 

 

Please accept our best greetings and appreciations, and in 

case you have any comments or concerns, please do not 

hesitate to contact us.  

 

 +966-11- 419-1797 

 
Sincerely, 

 

 

Osool & Bakheet Investment Company 

  
 

للمتاجرة تعديل شروط وأحكام صندوق أصول و بخيت 
  باألسهم السعودية

 
 
 

 عزيزي العميل,
 

فــي الادايــة كمــكركم علــا ال قــة التــي مإلدتموهــا لإلــا  دار    
لـا  است ماراتكم ومتطلعين دائمًا لتدقيـ  أكاـر قيمـة مضـافة ع    

 است ماراتكم.
 

 علا شروط وأحكام ةالتاليت كفيدكم بأكه قد تم القيام بالتعديال
 هي و للمتاجر  باألسهم السعوديةصإلدوق أصول و بخيت 

 يلي :  كما
 

بإلاء ( تمت اضافة بإلد الرسوم والضرائب 13الماد  ) .1
علا كظام ضرياة القيمة المضافة الصادر بموجب 

بتاريخ  (110المرسوم الملكي رقم )م / 
هـ والذي تم إصداره مع الالئدة التإلفيذية 8/11/1102

الذي  و, ("GAZT")للهيئة العامة للزكا  والدخل 
  .8312يإلاير 1سيطا  بدًءا من 

 
 

 
 

 
 

 
، يرجىى الغى     المحدثةلالطالع على الشروط واألحكام 

 على الراب  التالي :  
 

  للمتاجرة باألسهم السعوديةصندوق أصول و بخيت 
 

من يوم  21ستكون هذه المروط واالحكام سارية المفعول بعد 

 تاريخ ارسال هذا الخطاب

وتفضلوا بقاـول فـائ  االحتـرام والتقـدير علـا حسـن تعـاملكم,        
الموضـوع  وفي حال كان لـديكم أي استفسـارات بخصـوص هـذا     

 الرجاء عدم التردد  باالتصال بإلا علا الرقم التالي:
 

 

1000-110-11-000 

 

 مع أطيب التديات,

 

 شركة أصول و بخيت االست مارية
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