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Amendments in the Terms & Conditions of Osool & 

Bakheet IPO Trading Fund sharia compliant 

 

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 IPO Trading Fund sharia compliant:  

 

 

 

1. Article 14 Fund Board of Directors Item (1.14). 

2. Article 14 Fund Board of Directors Item (4.14). 

 

 

To view the updated Terms & Conditions, Please 

click the following link :  

 

Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia 

Compliant  

These Terms and Conditions will be effective after 60 

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 

  
 

تعديل شروط وأحكام صندوق أصول و بخيت للمتاجرة 
بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط 

 الشرعية
 

 عزيزي العميل,
 

ــا  دار   ــة كمــكركم علــا ال قــة التــي مإلدتموهــا لإل فــي الاداي
است ماراتكم ومتطلعين دائماً لتدقيـ  أكاـر قيمـة مضـافة علـا 

 است ماراتكم.
 

علا شـرو  وأككـام  ةالتاليت قيام بالتعديالكفيدكم بأكه قد تم ال

ــا ر   ــا للمت ــول و بلي ــإلدوق أص ــة ص ــدارات اةولي بأســ م ا ص

 كما يلي : هي و المتوافقة مع الضوابط المرعية

 

 

 (.14.1مجلس ادار  الصإلدوق فقر ) 14الماد   .1
 (.14.4مجلس ادار  الصإلدوق فقر ) 14الماد   .2

 

، يرجىى الضى ط المحدثةلالطالع على الشروط واألحكام 

 على الرابط التالي : 

صإلدوق أصول وبليا للمتا ر  بأس م ا صـدارات اةوليـة 

  مع الضوابط المرعية المتوافقة

من يوم  60ستكون هذه المرو  واالككام سارية المفعول بعد 

 تاريخ ارسال هذا اللطاب

وتفضـلوا بقاــول فـائ  االكتــرام والتقـدير علــا كسـن تعــاملكم, 
وفي كال كان لـديكم أي استفسـارات بلصـوص هـذا المو ـوع 

 علا الرقم التالي:الر اء عدم التردد  باالتصال بإلا 
 

1797-419-11-966 

 

 مع أ يب التديات,

 

 شركة أصول و بليا االست مارية
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