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 ملخص الفوائد والتكاليف 
 

 كل أرباحه إلى األعضاء MIESFيعيد 

 تكاليف أدنى  –عائدات أعلى 

 مكاسب مالية مخصصة  
– MIESF MySuper 

2020 /2019 
 % سنويًا لقسم المعاش التقاعدي(4.0% سنويًا )3.5
 التقاعدي% سنويًا للمتقاعدين في فترة االنتقال إلى المعاش  3.5

 

 MIESF MySuper  –تاريخيًا 

 سنوات   5معدل  
 سنوات   10معدل 
 سنة  20معدل 
 سنة  37معدل 

 % سنويًا لقسم المعاش التقاعدي(8.3% سنويًا )7.4

 % سنويًا لقسم المعاش التقاعدي(8.7% سنويًا )7.8

 % سنويًا لقسم المعاش التقاعدي(7.5% سنويًا )6.8

 ( 1995المعاشات التقاعدية بدأ في العام % سنويًا )قسم 8.4

 خيار النمو المرتفع 
 ( 2009كانون الثاني/يناير 31)بدأ في 

2020 /2019 
 سنوات  5معدل 
 سنوات   10معدل 

 % سنويًا0.4-
 % سنويًا6.7
 % سنويًا9.1

 
 2020حزيران/يونيو   30حجم الصندوق في 

 مليون دوالر 855 صافي األصول 

 19300 العضوية

 2400 أرباب عمل مسجلون "نشطون" 

 

 
 رسوم اإلدارة 

دوالر في األسبوع( يتم خصمها من كل حساب باإلضافة إلى رسم تحصيل مصاريف غير مباشرة  2دوالرات سنويًا ) 104
 % سنويًا يحسم من أرباح االستثمار قبل تحديد معدالت األرباح.0.1قيمته 

 
، فسيتم تحديد إجمالي الرسوم اإلدارية ورسوم 2021حزيران/يونيو  30دوالر في  6000إذا كان رصيد حسابك أقل من 

تنطبق الخصومات النسبية إذا لم تكن عضًوا طوال العام أو إذا   ٪ من حسابك.3االستثمار المفروضة بمبلغ ال يتجاوز 
 غادرت خالل العام.

 
 

 رسوم االستثمار 

% سنويًا من 0.35؛ أو MIESF MySuper% سنويًا من رصيد حسابك عندما يُستثمر في 0.38

 رصيد حسابك عندما يستثمر في خيار النمو المرتفع. 

 ال توجد رسوم دخول أو رسوم شراء / بيع هامشية أو رسوم سحب. 

 
 
 
 

( TIتغطية تأمين الوفاة، والمرض العضال )
 ( TPDوالعجز التام والدائم )

 دوالر. 200،000عاًما لديهم تغطية تأمين الوفاة والمرض العضال قدرها  55األعضاء المستحقون الذين لم يبلغ عمرهم  
  100،000قدرها  TIعاًما ضمنًا لديهم تغطية تأمين الوفاة و 64عاًما و 55األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين 

 دوالر.

 دوالر.  35،000عاًما ضمنًا لديهم تغطية تأمين الوفاة قدرها  69عاًما و 65أعمارهم بين األعضاء المستحقون الذين تتراوح 

عاًما ضمنًا لديهم تغطية تأمين المرض العضال قدرها   68عاًما و 65األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين 
 دوالر.  35،000

 دوالر. 150،000لديهم تغطية تأمين العجز التام والدائم قدرها عاًما  30األعضاء المستحقون الذين يقل عمرهم عن 
 عاًما.  65عاًما وهو صفر دوالر ابتداًء من عمر   64عاًما إلى عمر  30ينخفض مستوى التغطية بسرعة من عمر 

 يتم خصم مبلغًا من حساب كل عضو مستحق لتغطية التكلفة اعتماًدا على عمر العضو ومقدار التغطية. 

ويمكن معاينته  2020 أيلول/سبتمبر 29يد من التفاصيل عن تغطية التأمين في كتيّب الصندوق للتأمين المؤرخ في مزال يتاح
من كتيّب   4و  3التقييدات المختلفة على التغطية موضحة في الصفحتين  .miesf.com.au/pdsعلى اإلنترنت على 

 التأمين.

 
 قسم المعاش التقاعدي

بنفس "الرسوم اإلدارية ورسوم  MIESF( البدء بمعاش تقاعدي preservation ageبلغوا سن الحفظ )يمكن لألعضاء الذين 

عاًما على األقل لبدء معاش تقاعدي خالل  58يجب أن يكون عمرك  االستثمار" المنخفضة كما هي موضحة أعاله.

2020 /2021 . 

 
 
 
 

 المساهمات الطوعية 

 الطوعية بدون تكلفة إضافية وقد تتأهل لمساهمات حكومية مشاركة. يمكن القيام بمساهمات العضو 

من مدخولك   MIESFقد يحق لك أيًضا المطالبة بحسم ضريبي على مساهمات العضو الطوعية الخاصة بك المودعة لدى 
 بعد الضريبة.

األقل بدوام جزئي للقيام بمساهمات العضو عاًما أو أكثر، ينبغي أن تكون تعمل على  67الرجاء المالحظة أنه إذا كان عمرك 
 الطوعية.

 عاًما أو أكثر، ال يمكنك القيام بتلك المساهمات في االدخار التقاعدي )سوبر(. 75إذا كان عمرك 

 
 صندوق قطاعك 

يعمل في كل أرجاء أستراليا كصندوق ألرباب عمل متعددين موفًرا االدخار   عاًما. 35منذ أكثر من   MIESFأنشئ 
 اعدي )سوبر( لألشخاص العاملين في صناعة اللحوم. التق

 الرجاء المالحظة أن أداء االستثمار الماضي ليس مؤشًرا يمكن االعتماد عليه لألداء في المستقبل.  ما ورد أعاله ملخص فقط.

ألعضاء قسم معاشات   PDSهناك أيًضا  . 2020أيلول/ سبتمبر   29المؤرخ في ( PDSيمكن رؤية تفاصيل فوائد الصندوق، وتكاليفه وعملياته في أحدث بيان كشف لنا عن المنتج )
 .2020أيلول/سبتمبر   29التقاعد مؤرخ في 

عليك أن تأخذ   .1800 252 099، أو إذا رغبت بنسخة مطبوعة، الرجاء االتصال بالرقم miesf.com.au/pdsعلى اإلنترنت على  PDSيمكنك رؤية هذه البيانات 

 بيانات الكشف عن المنتج الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ أي قرار في الحصول على فوائد في الصندوق أو مواصلة االحتفاظ بها. بعين اإلعتبار 

 أمين الصندوق هو صندوق االدخار التقاعدي الخاص بالعاملين في قطاع اللحوم شركة خاصة محدودة 
(ABN 58 005 793 199) (AFSL 239953) (RSE L0001434) MySuper Authorised 17317520544110 



MEAT INDUSTRY EMPLOYEES’ 

SUPERANNUATION FUND 

 

  MySuper أعلى عائد استثماري  MIESFيقدم 

 2020/ 2019للعام          
 

 

 عائدات االستثمار 

المخصصة   والضريبة(  االستثمار  تكاليف  من  )صافية  العائدات  كانت 
كما    2020حزيران/يونيو    30لحسابات األعضاء عن السنة المنتهية في  

 يلي: 
 

 MIESF MySuperلألعضاء ذوي استثمار تراكمي في  3.5%

 لألعضاء ذوي استثمار تراكمي في خيار النمو المرتفع % 0.4-

 المتقاعدين الحاصلين على المعاش التقاعدي لألعضاء  4.0%

 للمتقاعدين في فترة االنتقال إلى المعاش التقاعدي  3.5%

 

فترة صعبة للغاية للعديد من المستثمرين    2019/2020كانت السنة المالية  
جانحة   االستثمارات   .COVID-19بسبب  من  العديد  على  العوائد  كانت 

 منخفضة جًدا أو سلبية.

 ٪ سالب. 0.5حوالي  MySuperكان متوسط عائد خيارات االستثمار 

العائد   في  3.5إن  المستثمرين  لألعضاء  المخصص   ٪MIESF 
MySuper  .هو عائد استثمار بارز آخر 

صندوق تقاعد  90من بين أكثر من  MySuperإنه أعلى عائد لحسابات  
لـ   أسترالي. عوائدنا  يبلغان    5و    3متوسط  الذين  سنويًا  7.4سنوات   ٪

في   االستثمار  عائدات  جميع  بين  من  األولى  الثالثة  المراكز  في  كالهما 
MySuper. 

إن   عام،  األسهم    MIESF MySuperبشكل  الستثمارات  عرضة  أقل 
بمعظم حسابات   يؤدي   األخرى.  MySuperمقارنة  قد  ذلك  أن  في حين 

في   أقل  عائد  أكثر سالسة  إلى  نمط  إنتاج  إلى  يهدف  فإنه  السنوات،  بعض 
من العائدات لألعضاء على مّر الزمن، والتقليل من فرص خسارة المال في  

 أية سنة معينة. 

حسابات   على  القوية  االستثمارات  هذه  عائدات  تأثير  األعضاء  سيرى 
 اّدخارهم التقاعدي لدى التحقق من "بيان الفوائد السنوي". 

 بيان الفوائد خاصتك، الرجاء االتصال بالصندوق.  إذا لم تستلم

لـ   والتكاليف"  الفوائد  "ملخص  لمراجعة  دقائق  بضع  تخصيص  الرجاء 
MIESF  .المبين على الصفحة التالية 

 مساهمات ضمانة االدخار التقاعدي

على مساهمات ضمانة االدخار التقاعدي اإللزامية من رب عملك أن تكون  
 % من مكاسبك العادية. 9.5

MIESF  هو صندوق قطاعك 

من قبل اتحاد العاملين في صناعة اللحوم   1981في العام    MIESFأنشئ  
شركة األمناء  ال يزال االتحاد يدعم الصندوق. .AMIEUفي أستراليجيا  

اآلخرين  المديرين  ونصف  مستقل  رئيس  لها  بالصندوق  تتحكم  التي 
 مرشحون من قبل االتحاد نيابة عن األعضاء.

ق تقديم صندوق ادخار تقاعدي منخفض الكلفة، بسيط وفعال  هدف الصندو
اللحوم. من   لعمال  أموال   MIESF MySuperالهدف  سالمة  ضمان 

تقاعدك وتوفير معدل عائدات معقول أعلى من معّدالت فوائد البنوك على  
لها. داعي  ال  مالية  بمجازفات  القيام  دون  والبعيد  المتوسط  يمكن   الَمَديَين 

لألعضاء الذين يتحملون درجة أعلى من المخاطرة أن يستثمروا جزًءا من 
 حسابهم أو كله في خيار النمو المرتفع.

ونذكرك أنه يمكنك االتصال بنا    MIESFإننا نشكرك على عضويتك في  
 إذا كان لديك أي استفسار. 

 

 MIESFرسوم منخفضة لدى  

منتجات   جميع  أن  المفترض  خيار   MySuperمن  ولها  الرسوم،  منخفضة 
والدائم. التام  والعجز  الوفاة  تأمين  وتغطية  بسيط  تلك    MIESFلدى   استثمار 

قادرً  الخصائص. منتجات  ستكون  مقارنة  على  الوقت    MySuperا  مرور  مع 
أن في    MIESF  وسترى  تكلفة  األقل  التقاعدي  االدخار  صناديق  أحد  هو 

 . أستراليا

MIESF   مرخَّص من قبلMySuper 

أمين صندوق   للتنظيم الحصيف بتقديم    MIESFلقد ُخول  السلطة األسترالية  من قبل 
MIESF MySuper .ألعضائه 

 تغييرات كبيرة في ترتيبات التأمين 

( والمرض العضال  TPDتُقدَّم تغطية تأمين الوفاة، والعجز التام والدائم )
 لجميع األعضاء المستحقين.

البالغة   الوفاة  تغطية  لألعضاء    200،000تُقدم  يقل  دوالر  الذين  المستحقين 
أيًضا "في وقت مبكر" لدى حصول   عاًما.  55عمرهم عن   يدفع هذا االستحقاق 

 مرض عضال.

عاًما ضمنًا   64عاًما و 55األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين 
 دوالر. 100،000لديهم تغطية تأمين الوفاة والمرض العضال قدرها 

الذين   المستحقون  بين  األعضاء  أعمارهم  و  65تتراوح  تغطية    69عاًما  لديهم  عاًما ضمنًا 
 65األعضاء المستحقون الذين تتراوح أعمارهم بين   دوالر.  35،000تأمين الوفاة قدرها  

 دوالر. 35،000عاًما ضمنًا لديهم أيًضا تغطية تأمين المرض العضال قدرها  68عاًما و

يقل عمرهم عن   الذين  المستحقون  العجز عا  30األعضاء  تأمين  تغطية  لديهم  ًما 
ينخفض مستوى تغطية العجز التام والدائم  دوالر.  150،000التام والدائم قدرها  
عاًما وهو صفر دوالر ابتداًء من عمر   64عاًما إلى عمر    30بسرعة من عمر  

 عاًما. 65

التأمين، وهذا يتوقف  لتغطية تكلفة  يتم خصم مبلغ من حساب كل عضو مستحق 
 عضو ومقدار التغطية. على عمر ال

المؤرخ  ال  يتاح  للتأمين  التأمين في كتيّب الصندوق  التفاصيل عن تغطية  مزيد من 
على    2020  أيلول/سبتمبر  29في   اإلنترنت  على  معاينته  ويمكن 

miesf.com.au/pds.   في موضحة  التغطية  على  المختلفة  التقييدات 
 من كتيّب التأمين.  4و  3الصفحتين 

الحكومة األس قوانين  وضعت  الخاصة ترالية  التأمينية  التغطية  إلغاء  إلى  تؤدي  قد 
إذا لم نتلق أي مساهمات منك أو من صاحب عملك أو تحويل    MIESFبك في  

 شهًرا. 16من صندوق آخر نيابة عنك ألكثر من 

المتأثرين.  MIESFستكتب   األعضاء  إلى  يرجى   رسالة  رسالة،  تلقيت  إذا 
 ترغب في استمرار تغطية التأمين الخاصة بك. التفكير مليًا فيما إذا كنت 

 

 كيفية االتصال بنا 

Administration Officer 
Meat Industry Employees’ Superannuation Fund  
2nd floor, 62 Lygon Street 
CARLTON SOUTH VIC 3053 

 ( 03) 9662 3861أو  1800 252 099                 هاتف:

 ( 03) 9662 2430        فاكس: 

 fundadmin@miesf.com.au البريد اإللكتروني: 

     www.miesf.com.au الموقع اإللكتروني:

ARABIC  

mailto:fundadmin@miesf.com.au
http://www.miesf.com.au/

