’MEAT INDUSTRY EMPLOYEES
SUPERANNUATION FUND

ملخص المنافع والتكاليف
تعيد  MIESFكل أرباحها إلى األعضاء
عائدات أعلى – تكاليف أدنى
مكاسب مالية مخصصة – MIESF MySuper

16/2015

 %5.8سنويًا ( %6.3سنويًا لقسم المعاش التقاعدي)

تاريخيًا – MIESF MySuper

متوسط  5سنوات
متوسط  10سنوات
متوسط  20سنة
متوسط  33سنة

 %7.9سنويًا ( %8.7سنويًا لقسم المعاش التقاعدي)
 %5.1سنويًا ( %5.7سنويًا لقسم المعاش التقاعدي)
 %6.8سنويًا ( %7.6سنويًا لقسم المعاش التقاعدي)
 %8.5سنويًا (قسم المعاشات التقاعدية بدأ في العام )1995

خيار النمو المرتفع

اعتبارا من  31كانون الثاني/يناير  ، 2009يقدم الصندوق ألعضاء القسم الرئيسي خيار استثمار يشار إليه باسم "خيار
ً
النمو المرتفع" .كان معدل المكاسب المالية المخصصة لخيار النمو المرتفع  %3.0سنويًا للعام .16/2015
كان متوسط الـ  5سنوات  %10.2سنويًا ومتوسط الـ  7سنوات  %10.2سنويًا.
 717مليون دوالر

صافي األصول في  30حزيران/يونيو 2016

23،800
1،975

حجم الصندوق في  30حزيران/يونيو 2016

العضوية
أرباب عمل مسجلون "نشطون"

الرسوم اإلدارية

دوالرا سنويًا تقتطع من كل حساب (تزيد إلى  78دوالر في
67.60
اإلدارة
ً
السنة إبتدا ًء من  1كانون الثاني/يناير 2017
 %0.53سنويًا من رصيد حسابك عندما يستثمر في  MIESF MySuperأو  %0.37سنويًا من رصيد حسابك عندما
يستثمر في خيار النمو المرتفع .هذه هي تكاليف الصندوق المرتبطة باالستثمار.
دوالرا لكل سحب من الصندوق.
ليست هناك رسوم دخول ،لكن يطبق رسم سحب قدره 35
ً
األعضاء المستحقون الذين لم يبلغ عمرهم  65عا ًما لديهم تغطية تأمين الوفاة والمرض العضال قدرها  200،000دوالر.
األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين  65عا ًما و 69عا ًما ضمنًا لديهم تغطية تأمين الوفاة قدرها  35،000دوالر.

تغطية تأمين الوفاة ،والمرض العضال
والعجز التام والدائم ()TPD
 %93من أعضاء  MIESFلديهم تأمين

األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين  65عا ًما و 68عا ًما ضمنًا لديهم تغطية تأمين المرض العضال قدرها 35،000
دوالر.
األعضاء المستحقون الذين يقل عمرهم عن  39عا ًما لديهم تغطية تأمين العجز التام والدائم قدرها  200،000دوالر .ينخفض
مستوى التغطية بسرعة من عمر  39عا ًما إلى عمر  64عا ًما وهو صفر دوالر ابتدا ًء من عمر  65عا ًما.
يقتطع  5.60دوالرات أسبوعيًا من حساب كل عضو مستحق لتغطية التكلفة.
بإستطاعتك رؤية كتيّب الصندوق للتأمين المؤرخ في  22كانون األول/أكتوبر  2014على اإلنترنت على
 . miesf.com.au/pdsالتقييدات المختلفة على التغطية موضحة في الصفحتين  3و  4من كتيّب التأمين.

قسم المعاش التقاعدي

يمكن لألعضاء الذين يبلغ عمرهم  55عا ًما أو أكثر البدء بمعاش  MIESFالتقاعدي بـ "الرسوم اإلدارية" المنخفضة
نفسها المنصوص عليها أعاله.

اإلشتراكات الطوعية

يمكن القيام بإشتراكات العضو الطوعية بدون تكلفة إضافية وقد تتأهل لمساهمات حكومية مشاركة .الرجاء المالحظة أنه
إذا كان عمرك  65عا ًما أو أكثر ،ينبغي أن تكون تعمل على األقل بدوام جزئي للقيام بإشتراكات العضو الطوعية.
إذا كان عمرك  75عا ًما أو أكثر ،ال يمكنك القيام بتلك اإلشتراكات في االدخار التقاعدي (سوبر).

موفرا االدخار التقاعدي
أنشئ  MIESFمنذ أكثر من  30عا ًما .يعمل في كل أرجاء أستراليا كصندوق ألرباب عمل متعددين
ً
صندوق قطاعك
(سوبر) لألشخاص العاملين في صناعة اللحوم.
مؤشرا يمكن اإلعتماد عليه لألداء في المستقبل.
ما ورد أعاله ملخص فقط .الرجاء المالحظة أن أداء االستثمار الماضي ليس
ً
يمكن رؤية تفاصيل منافع الصندوق ،وتكاليفه وعملياته في أحدث بيان كشف لنا عن المنتج ( )PDSالمؤرخ في  22تشرين األول/أكتوبر  .2015هناك أيضًا  PDSألعضاء قسم معاشات
التقاعد مؤرخ في  22تشرين األول  /أكتوبر .2015
يمكنك رؤية هذه البيانات  PDSعلى اإلنترنت على  ،miesf.com.au/pdsأو إذا رغبت بنسخة مطبوعة ،الرجاء االتصال بالرقم  .1800 252 099عليك أن تأخذ بعين اإلعتبار بيانات
الكشف عن المنتج الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار في الحصول على مصالح في الصندوق أو مواصلة اإلحتفاظ بها.
أمين الصندوق هو صندوق االدخار التقاعدي الخاص بالعاملين في قطاع اللحوم شركة خاصة محدودة
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عائدات االستثمار تنافسية جدًا من MIESF
عائدات االستثمار
كانت العائدات (صافية من تكاليف االستثمار والضريبة) المخصصة لحسابات
األعضاء عن السنة المنتهية في  30حزيران/يونيو :2016
لألعضاء التراكميين المستثمرين في MIESF MySuper
%5.8
لألعضاء التراكميين في خيار النمو المرتفع
%3.0
 %6.3ألعضاء المعاش التقاعدي
كانت السنة المالية  16/2015فترة صعبة على المستثمرين .كانت العائدات
التي حققتها األسهم األسترالية والعالمية قريبة من .%0
إن العائد البالغ  %5.8المخصص لألعضاء والمستثمر في MIESF
 MySuperعائد تنافسي جدًا .فهو تقريبًا ثالث أعلى عائد لحسابات
 MySuperفي صناديق االدّخار التقاعدي األسترالية.
سيرى األعضاء تأثير عائدات هذه اإلستثمارات على حسابات ادّخارهم
التقاعدي لدى التحقق من "بيان المنافع السنوي".
إذا لم تستلم بيان المنافع خاصتك في  1تشرين الثاني /نوفمبر  2016كحد
أقصى ،الرجاء االتصال بالصندوق.
الرجاء أخذ بضع دقائق لمراجعة "ملخص المنافع والتكاليف" لـMIESF
المبين على الصفحة المقابلة.

إشتراكات االدخار التقاعدي
على إشتراكات ضمانة االدخار التقاعدي اإللزامية من رب عملك أن تكون
 %9.5من مكاسبك العادية إبتدا ًء من  1تموز/يوليو .2014

 MIESFهو صندوق قطاعك
أنشئ  MIESFفي العام  1981من قبل إتحاد العاملين في صناعة اللحوم في
أستراليجيا  .AMIEUالصندوق ال يزال مدعو ًما من اإلتحاد .شركة األمناء
التي تتحكم بالصندوق لها رئيس مستقل ونصف المديرين اآلخرين مرشحون
من قبل اإلتحاد نيابة عن األعضاء.
هدف الصندوق تقديم صندوق ادخار تقاعدي منخفض الكلفة ،بسيط وفعال
لعمال اللحوم .الهدف من  MIESF MySuperضمان سالمة أموال تقاعدك
وتوفير معدل عائدات معقول أعلى من معدّالت فوائد البنوك على المديين
المتوسط والبعيد دون القيام بمجازفات مالية ال داعي لها .يمكن لألعضاء الذين
يتحملون درجة أعلى من المخاطرة أن يستثمروا جز ًءا من حسابهم أو كله في
خيار النمو المرتفع.

 MIESFهو  MySuperمرخص
لقد خُول أمين صندوق  MIESFمن قبل السلطة األسترالية للتنظيم الحصيف
بتقديم  MIESF MySuperألعضائه.
تطلب التشريعات الحكومية من أرباب العمل ،في كثير من الحاالت ،دفع
إشتراكات االدخار التقاعدي لصندوق يقدم حساب  .MySuperمن المفترض
خيارا منخفض الكلفة وبسي ً
ً
وفعاال
طا
أن تكون حسابات  MySuperهذه
ً
لألعضاء إلشتراكهم في ضمان االدخار التقاعدي.
إذا لم تسع إلى اختيار صندوق ادخارك التقاعدي حيث يدفع رب عملك
إشتراكك أو إذا لم تقم بخيار استثمار؛ يجب أن يدفع إشتراكك لحساب
.MySuper
عضوا في  ،MIESFينبغي على رب عملك مواصلة اإلشتراك
إذا كنت حاليًا
ً
بالنيابة عنك إلى .MIESF

لـ  MIESFرسوم منخفضة
من المفترض أن جميع منتجات  MySuperمنخفضة الرسوم ،ولها خيار
استثمار بسيط وتغطية تأمين الوفاة والعجز التام والدائم .لـ MIESF
قادرا على مقارنة منتجات
 MySuperتلك الخصائص .يجب أن تكون
ً
 MySuperمع مرور الوقت وسترى أن  MIESFهو أحد صناديق االدخار
التقاعدي األقل تكلفة في أستراليا.
نشرت السلطة األسترالية للتنظيم الحصيف في "إصدار إنسايت األول "2014
تفاصيل للبيانات التي تم جمعها من منتجات  MySuperالمرخص بها .كان
متوسط الرسوم اإلداري واالستثماري سنويًا لعضو رصيد حسابه 50,000
دوالرا .بالمقارنة،
والرا إلى 1،242
دوالر496 ،
ً
دوالرا ،ضمن نطاق  215د ً
ً
دوالرا في .16/2015
رسم  MIESF MySuperالمعادل كان 345
ً

ترتيبات التأمين ابتدا ًء من  1تموز/يوليو 2013
تغطية الصندوق التأمينية الذاتية للوفاة تم استبدالها ببوليصة تأمين ابتدا ًء من 1
تموز /يوليو  .2013تغطية تأمين الوفاة ،والعجز التام والدائم ()TPD
والمرض العضال مقدمة لجميع األعضاء المستحقين.
تم االحتفاظ بتغطية الوفاة البالغة  200,000دوالر لألعضاء المستحقين الذين
بقل عمرهم عن  65عا ًما .يدفع هذا االستحقاق اآلن "في وقت مبكر" لدى
حصول مرض عضال .لألعضاء المستحقين اآلن دون عمر  39عا ًما تغطية
تأمين العجز التام والدائم  TPDقدرها  200،000دوالر .ينخفض مستوى
تغطية العجز التام والدائم بسرعة من عمر  39عا ًما إلى عمر  64عا ًما وهو
صفر دوالر ابتدا ًء من عمر  65عا ًما .اإلقتطاع من حساب كل عضو مستحق
إرتفع من  5دوالرات أسبوعيًا (لتغطية التأمين الذاتي للوفاة) إلى 5.60
دوالرات أسبوعيًا لتغطية التأمين الجديدة.
مددت تغطية تأمين الوفاة والمرض العضال حتى  1تموز /يوليو .2014
األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين  65عا ًما و 69عا ًما ضمنًا
لديهم تغطية تأمين الوفاة قدرها  35،000دوالر .األعضاء المستحقون الذين
تتراوح أعمارهم بين  65عا ًما و 68عا ًما ضمنًا لديهم تغطية تأمين المرض
العضال قدرها  35،000دوالر .يطبق رسم  5.60دوالر في األسبوع على
تغطية التأمين هذه أيضًا.
مزيد من التفاصيل عن تغطية التأمين متوفرة في كتيّب الصندوق للتأمين
المؤرخ في  22تشرين األول/أكتوبر  2014ويمكن مشاهدته على اإلنترنت
على  .miesf.com.au/pdsالتقييدات المختلفة على التغطية موضحة في
الصفحتين  3و  4من كتيّب التأمين.
نحن مسرورن أن اقتطاع  5.60دوالرات أسبوعيًا وشروط التأمين الحالية
سيستمران على األقل حتى  30حزيران/يونيو  2018في وقت زاد الكثير من
صناديق االدّخار التقاعدي اآلخرين أسعار تأميناتهم أو جعلوا شروطها أسوأ
لألعضاء.

كيفية االتصال بنا
Administration Officer
Meat Industry Employees’ Superannuation Fund
2nd floor, 62 Lygon Street
CARLTON SOUTH VIC 3053
هاتف:

 1800 252 099أو
( )03( 9662 3861للمتصلين من الهواتف الجوالة)

)03( 9662 2430
فاكس:
البريد اإللكترونيfundadmin@miesf.com.au :
الموقع اإللكتروني:

www.miesf.com.au
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