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صندوق سرمایه گذاری «درآمد ثابت» نگین رفاه
به صهندوقهایی «درآمههد ثابهت» اطه ق مهیشهود که دارایهی آنههها در قاله

سهههردههای بهانیی گههواهی

سهرده بانیی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار سرمای گذاری میشود.
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه یک صنندوق درآمند ثابنت اسهت و اگهر به دنبهار سهرمای گذاری بها کمرهری
ریسک ممی

هسرید گزین ای ایدهآر برای شماست.

مزیت صندوق نسبت به سپرده بانکی :پیش بینی سود باالتر و محاسبه روزشمار
سود صندوق نگهی

به صهورت روزشهمار مهاسهب میشهود و در ابرهدای روز کهاری ههر مهاه سهود به اسهاب

سهرمای گذاران واریههز مهیگههردد (به جههز اسهمند مههاه که در 02ام واریههز میگهردد  .پههیب بینهی سههود صههندوق
نگی

در اار ااضر اداقل  02درصد است.

سهولت سرمایهگذاری:ثبت نام و سرمایه گذاری کامال غیرحضوری
به منوهور ثبهت نهام و سهرمای گهذاری در صهندوق نگهی

رفهاه تمهامی مرااهل به صهورت غیهر ا هوری و از

طریق وبسایت انجام مهی پهذیرد تنهها کهافی اسهت یهک شهماره اسهاب بانهک رفهاه کهارگران داشهر باشهید.
(شرح در ادام راهنما

ارتباط صندوق نگین و بانک رفاه کارگران
موسههس صههندوق نگههی

رفههاه بانههک رفههاه کههارگران اسههت همچنههی

شرکت کهارگزاری بانهک رفهاه اسهت ایه

مههدیریت صههندوق نگههی

رفههاه بههر هههده

کهارگزاری ییهی از شهرکت ههای تابعه بانهک رفهاه کهارگران اسهت که

تهت نوارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکند.
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آشنایی با برخی اصطالحات ضروری


واحد :کمرری

میزان سرمای گذاری در صندوق یک وااد است ب

نوان مثار در تاریخ  33/0/3قیمت صدور هر

وااد 1,141,207ریار بوده است .سرمای گذاری در صندوق ضریبی از وااد است.



صدور :ب فرآیند واریز وج و درخواست خرید تعداد مشخصی وااد گمر میشود.

ً
اا درخواست ابطار
ابطال :هر زمان مشرری درخواست بازپرداخت پور سرمای گذاری شده را داشر باشد اصط
وااد کرده است.
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ثبت نام در صندوق
از کجا شروع کنم؟
اگر انرخهاب شهما بهرای سهرمای گذاری صهندوق سهرمای گذاری نگهی

رفهاه اسهت اولهی

توصهی مها به شهما

سههرمای گذاران مهرههرم مطالع ه امیدنامننه و اساسنننامه صههندوق اسههت ک ه میتوانیههد بهها مراجع ه ب ه تارنمههای
صههندوق بهه نشههانی  www.nrfund.irو منههوی دربههاره صههندوق بهه آن ههها دسررسههی پیههدا کنیههد .صههندوق
نگی

رفاه درآمد ثابت است یعنهی هماننهد سههرده بهانیی ههر مهاه سهود ثهابری را به سهرمای گذاران پرداخهت

مینماید.
 همچنی

ً
ارما راهنمای مربوط را مطالع کنید ای
ب منوور آشنایی با فرآیند صدور و ابطار اینررنری

راهنما در آدرس زیر در دسررس است:

راهنمای صدور و ابطار اینررنری

پنل باالیی وبسایت صندوق

چگونه می توانم در صندوق سرمایه گذاری کنم؟
الف) ثبت نام آنالین (غیرحضوری) :
سههرمای گههذاران مههی تواننههد بهها مراجعهه بهه تارنمههای صههندوق ( www.nrfund.irو بهها اسههرماده از گزینهه
"ثبههت نههام" اقههدام به تیمیههل اط

ههات فههردی بههانیی (فقهها اسههاب بانههک رفههاه کههارگران خههود نماینههد .در

پایههان هههر روز کههاری اسههرع م ااههراز هویههت و تارههد اط

ههات بارگههذاری شههده در پروفایههل شخصههی

سههرمای گذار توسهها مههدیر صههندوق بهه شههیل غیرحضننوری انجههام میشههود روز کننار ی بعنند از ثبننت نننام
سرمای گذاران میتوانند از مسیر زیر نام کاربری و رمز بور دریافت نمایند:
گزین "ورود" سهس گزینه " فراموشهی رمهز بهور " را انرخهاب کهرده پهس از آن گزینه " بازیهابی کلمه
اسرماده از شماره تلم

همهراه " را انرخهاب نمارهد .پهس از انجهام مرااهل دکهر شهده شهماره ملهی خهود را وارد

نمارههد و کههد تارههد ارسههار شههده ب ه تلم ه
بروید .در ای

بهور بها

همههراه خههود را در قسههمت مربوط ه وارد کههرده و ب ه مرال ه بعههد

مرال نام کاربری شهما نمایهان شهده و خودتهان مهی بایسهت بها اسهرماده از نیهات امنیرهی رمهز

بور برای خود تعریف نمارد.


سرمای گذاران اقیقی خارجی الزم است تا

وه بر داشر

کد فراگیر اتباع خارجی تصویر مجوز سرمای

گذاری و گذرنام خود را نیز طی فرآیند ثبت نام و در قسمت اط


ات فردی بارگذاری نمایند.

برای آن دسر از سرمای گذارانی ک مایل ب ثبت نام و سرمای گذاری در صندوق ب صورت غیرا وری و
از طریق تارنمای صندوق میباشند دارا بودن اساب در بانک رفاه کارگران الزامی میباشد.
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ب) ثبت نام حضوری:
آن دسر از سهرمای گهذارانی که مایهل به ثبهت نهام ا هوری مهی باشهند مهی تواننهد بها مراجعه به وااهد
پذیرش صهندوق به نشهانی تههران -شههر
غربی  -پ



 - 0.0طبق اور یا هر یک از شع

غهرب  -بلهوار دادمهان  -خیابهان فخهار مقهدم -نهبب بوسهران دوم
صندوق اقدام ب ثبت نام ا وری نمایند.

سرمای گذاران می توانند با مراجع ب تارنمای صندوق و مسیر زیر نیز ب لیست شع
ارتباط با صندوق

دسررسی یابند :

شعب های صندوق

پس از ثبت نام چگونه نام کاربری و رمز عبور تهیه کنم؟
سهرمای گههذار مهرههرم شهما مههی توانیههد روز کههاری بعهد از ثبههت نههام به تارنمهای صههندوق مراجعه کههرده و از
طریههق بخههب "ورود" گزین ه " فراموشههی رمههز بههور " را انرخههاب کههرده سهههس گزین ه " بازی هابی کلم ه
اسرماده از شماره تلم

بههور بهها

همراه" را انرخاب نمارد.

پس از انجهام مرااهل دکهر شهده شهماره ملهی خهود را وارد نمارهد و کهد تارهد ارسهار شهده به تلمه
خود را در قسمت مربوط وارد کهرده و به مراله بعهد برویهد .در ایه
و خودتان می بایست با اسرماده از نیات امنیری کلم

مراله نهام کهاربری شهما نمایهان شهده

بور برای خود تعریف نمارد.

9

همهراه

راهنمای سرمای گذاری در صندوق نگی

رفاه

وار یز وجه و درخواست صدور
آیا صندوق درگاه پرداخت آنی دارد؟
بل

سرمای گذاران مهی تواننهد از درگهاه پرداخهت آنهی صهندوق جههت واریهز وجه تها سهقف ا

مهی از سهوی

بانک مرکزی جمههوری اسه می ایهران اقهدام نمایهد(در اهار ااضهر هرکهارت  222میلیهون ریهار در شهبان روز .
الزم ب دکر است تسهوی وجهوه از طریهق سهامان شهاپر

بها یهک روز تهاخیر صهورت میگیهرد بنهابرای

صهدور

وااد از طریق درگاه پرداخت با یک روز تاخیر انجام میشود.

از کدام شماره حساب جهت واریز مبلغ سرمایه گذاری استفاده کنم؟
جهههت واریههز مبههالغ بههاالی  222میلیههون ریههار بایسههری وج ه ب ه اسههاب زیههر واریههز گههردد توج ه نمارههد ک ه
اساب صندوق شناس دار بوده و هنگام واریز از "کد ملی" خود ب
دارنده اساب
صندوق سرمای گذاری
نگی

رفاه

بانک
بانک رفاه
کارگران

نوان شناس واریز اسرماده نمارد.

کههههد

شعب

نوع اساب

شعب
190

دادمان

سهرده کوتاه مدت

شماره اساب

180744730

آیا امکان استفاده از سامانه پایا به منظور واریز وجه وجود دارد؟
خیر ب دلیل شناسه دار بهودن اسهاب صهندوق واریهز تنهها از طریهق فهیب و یها درگهاه پرداخهت آنهی ممیه
است.

آیا پس از واریز وجه به حساب صندوق نیاز به بارگذاری فیش واریزی در پروفایل من می باشد؟
بل

سرمای گذاران مهرهرم موفمنهد پهس از واریهز وجه به اسهاب ا

مراجع شود

مهی صهندوق (به پاسهخ سهوار قبهل

وه بر ثبت شماره فیب یها شهماره پیگیهری واریهز اقهدام به بارگهذاری تصهویر فهیب واریهزی

نمایند.

صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری من با چه نرخی انجام میپذیرد؟
صدور و ابطار واادهای سهرمای گهذاری بها نهرل خهالص ارزش دارایهی ههر وااهد سهرمای گهذاری( NAVروز
درخواست صورت می پذیرد ک ای

نرل در روز کاری بعد از درخواست مهاسب میگردد.

در صورت واریز از طریق درگهاه پرداخهت آنهی به دلیهل تسهوی سیسهرم بهانیی که بها یهک روز تهاخیر انجهام
میشود ب مراال فوق یک روز اضاف میگردد.

4

راهنمای سرمای گذاری در صندوق نگی



رفاه

مثال واریز با فیش :فردی وج خود را از طریق فیب بانیی ب اساب صندوق در تاریخ 1933/20/27
واریز کرده است درخواست وی روز کاری بعد یعنی  1933/20/28تارد میگردد اما نرل تارد قیمت
صندوق در روز  1933/20/27است.



مثال واریز آنی :فردی وج خود را از طریق درگاه آنی ب اساب صندوق در تاریخ  1933/20/27واریز
کرده است درخواست وی  0روز کاری بعد یعنی  1933/20/23تارد میگردد و نرل تارد قیمت
صندوق در روز  1933/20/28است.

 روزهای کاری صندوق شنب تا چهارشنب

 8الی  10می باشد .بدیهی است درخواست صدور یا ابطار در

روزهای غیر کاری یا تعطیل رسمی ب مثاب ثبت درخواست مربوط در اولی

روز کاری پس از آن می

باشد.

چه زمانی مطمئن شوم درخواست من به صندوق رسیده و در فرآیند صدور قرار گرفتهاست؟
اگههر در لیسههت درخواسههتهای خههود وضههعیت انروههار را مشههاهده کردیههد یعنههی درخواسههت شههما به سیسههرم
صندوق رسیده و پهس از طهی فرآینهد به صهورت خودکهار بهرای شهما صهدور انجهام میگهردد .هماننهد تصهویر
زیر:

منظور از واریزی بابت " تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری " چیست؟
پس از تعهن

نهرل صهدور ههر وااهد سهرمای گهذاری مابه الرمهاوت مبلهغ واریهزی سهرمای گذار بها مجمهوع

مبلههغ وااههدهای سههرمای گههذاری صادرشههده ک ه پههار تر از نههرل صههدور یههک وااههد سههرمای گههذاری باشههد
اداکثر فرف  1روز کاری از تاریخ درخواست ب اساب سرمای گذار برگشت داده میشود.
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پرداخت سود و درخواست ابطال
پرداخت سود صندوق در چه مقاطع زمانی صورت می پذیرد؟
سههود صههندوق ب ه صههورت روزشههمار و سههاالن  02درصههد ب ه ارزش مبنههای هههر وااههد سههرمای گذاری (1 222 222
ریار ب صورت ماهان و در اولی

روز کهاری ههر مهاه به شهماره اسهاب ا

مهی سهرمای گهذاران طهی فرآینهد

ثبت نام واریهز میگهردد .سهود اسهمند مهاه در 02ام پرداخهت میگهردد و مهابقی سهود اسهمند همهراه بها سهود
فروردی

پرداخت میشود.

سرمای گذاران مهی تواننهد از طریهق تمهاس بها تلمه
ا

گویهای صهندوق به شهماره  201(41770770و کهد ملهی

م شده در فرآیند ثبهت نهام از سهود تعلهق گرفره به وااهدهای خهود و ارزش روز داراییههای خهود مطلهع

گردند.

آیا ممکن است سود صندوق بیشتر از  02درصد گردد؟
بل در اار ااضهر به

لهت سهودآوری بیشهرر صهندوق از  02درصهد بخشهی از سهود مهازاد در اسهاب دارایهی

مشههرریان باقیماندهاسههت کهه با هه

شههده  NAVصههدور و ابطههار افههزایب یابههد ایهه

سههود مههازاد نیههز در

هنگام ابطار ب مشرری پرداخت میگردد.

پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری چند روز بعد می توانم وجه حاصل از آن را دریافت کنم؟
واریز وج ااصل از ابطار واادهای سرمای گذاری صندوق روز کاری بعد از درخواست انجام میشود.

آیا جهت صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزدی از مشتری دریافت می شود؟
خیر سرمای گهذاران بابهت صهدور یها ابطهار وااهدهای سهرمای گهذاری کهارمزدی به صهندوق پرداخهت نمهی
کنند.

آیا در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق مشمول جریمه می شوم؟
خیر سرمای گذاران مهررم مهی تواننهد بهدون مههدودیت زمهانی و کسهر جریمه

اقهدام به ابطهار وااهدهای

سرمای گذاری خود نمایند امها توصهی میگهردد بهرای آنیه از مههل تمهاوت نهرل صهدور و ابطالشهان مروجه
زیان نشوند پس از اداقل  7روز کاری اقدام ب درخواست ابطار واادهای خود نمایند.

0

راهنمای سرمای گذاری در صندوق نگی

رفاه

سایر سواالت
چگونه می توانم به سوابق عملکرد صندوق دسترسی داشته باشم؟
سههرمای گههذاران مههی تواننههد از طریههق مراجعهه بهه تارنمههای صههندوق ( www.nrfund.irسههوابق ملیههرد
صندوق از جمل سوابق قیمت دارایی ها ترکی

و خالص ارزش داراییهای صندوق را مشاهده نمایند.

چگونه می توانم عملکرد صندوق را با عملکرد صندوق های مشابه مقایسه کنم؟
سههرمای گذاران میتواننههد از طریههق مراجعهه بهه تارنمههای مرکههز پههردازش اط

ههات مههالی ایههران بهه نشههانی

 www.fipiran.comملیههرد صههندوق در بههازه هههای زمههانی مخرلههف را بهها ملیههرد سههایر صههندوقهای
سرمای گذاری درآمد ثابت مقایس نمایند.
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