
To: Jordan Securities Commission,
     Amman Stock Exchange
Company’s Name: THE HOUSING BANK FOR TRADE
AND FINANCE
Name of Mutual Fund: Housing Bank Securities Fund-
1610003010111
Date: 02-05-2021 02:54:29 PM
Subject: Advance disclosure of transactions that will
change ownership of investment units

السادة هيئة االوراق المالية
السادة بورصة عمان

اسم الشركة: بنك االسكان للتجارة والتمويل
اسم صندوق االستثمار المشترك: صندوق بنك اإلسكان

لألوراق المالية-1610003010111
PM 02:54:29 2021-05-02 :التاريخ

الموضوع: االفصاح المسبق عن العمليات التي ستغير نسبة
ملكيته للوحدات االستثمارية

THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE as an
Investment Manager for the Mutual Fund Housing Bank
Securities Fund-1610003010111 announces that it will
carry out the following transactions which will cause a
significant change in the percentage of ownership of the
investment units on 30-04-2021

تعلن شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل المدير االستثماري
لصندوق لصندوق االستثمار المشترك صندوق بنك اإلسكان

لألوراق المالية-1610003010111 بانها ستقوم بالعمليات
الواردة ادناه والتي من شأنها احداث تغيير هام في نسبة ملكيتها

للوحدات االستثمارية وذلك بتاريخ 2021-04-30:

Subject: الموضوع:

Transaction details: تفاصيل العملية

Change in Housing Bank Fund Units التغير في عدد الوحدات القائمة في صندوق بنك االسكان

The effect of the proportion of ownership of investment
units

أثر نسبة ملكية على الوحدات االستثمارية

Dear Sirs,
 

This is kindly to disclose the Change in Housing Bank Fund Investment
Units per the following details:

• €€ As of 30/04/ 2021 :
 

Outstanding Investment units at the end of 03/2021: 23,297 units.  
Number of issued units at the end of 04/2021:0 units.

Number of redeemed units at the end of 04/2021: 97 units.     
Outstanding Investment units at the end of 04/2021: 23,200

units.                     
 

 
 

Respectfully yours,

 
 
The Housing Bank for Trade & Finance Fund
Jordan Securities Fund

 
 

تحية واحتراماً،

نرجو إعالمكم بتفاصيل التغير في عدد الوحدات االستثمارية القائمة في

صندوق بنك االسكان وكما يلي:

• €€€€€€€   لتاريخ 30 / 04 /2021:
 

عدد الوحدات االستثمارية القائمة في نهاية شهر 03/ 2021 : 23,297

وحدة .

عدد الوحدات المصدرة نهاية شهر 2021 04/ : 0 وحدة .      

عدد الوحدات المستردة نهاية شهر 2021/04 : 97 وحدة .

عدد الوحدات االستثمارية القائمة في نهاية شهر 2021/ 04 : 23,200

وحدة
 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 

صندوق بنك االسكان للتجارة والتمويل
صندوق االوراق المالية االردنية
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
Name:       SUMAIA EID
Position:       LOCAL EQUITY INVESTMENT UNIT HEAD

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
SUMAIA EID       :االسم

المنصب:       رئيس وحدة االستثمار باالسهم المحلية
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