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 الحصول المبّكر والمؤقت لمعاش التقاعد   2.1

ويجب ان يكون الدخول الى صندوق تقاعدك في   الحق بالدخول الى صندوق التقاعد مبكرا .  ريعا يعطي بعض الناس أصدرت الحكومة تش

عم  أوقات الصعوبات المالية المالذ األخير . هذه الخطوة التي يجب ان تقتصر على العمال فقط بعد استنفادهم كل السبل األخرى للحصول على د 

  Services Australiaع نقابتك او زيارة موقع إذا كانت اإلجراءات التي بإمكانك إتخاذها غير واضحة بالنسبة لك ، يمكنك التحدّث م.  الراتب

 بوليصة تأمين في صندوق التقاعد للحماية من  األلكتروني للتعّرف على أنواع الدفعات التي تكون مؤّهال للحصول عليها . وقد يكون لديك أيضا

 في ما اذا كان لديك تأمين حماية الراتب يمكنك الحصول عليه .   في ان تقّررتصل بصندوق معاشك لمساعدتك إ ل .خسارة الدخ

 

ان  قد يكون رصيدك في صندوق التقاعد أقل اآلن مما كان عليه قبل فترة قليلة ، بسبب اإلنخفاض الحاد الذي طرأ على األسواق المالية . 

، كل ما في األمر ان قيمة هذه األصول اآلن إنخفضت صندوق تقاعدك ما زال يحتفظ بنفس األصول التي يملكها عندما كان رصيدك أعلى 

 مؤقتا. في معظم الحاالت إذا سحبت رصيدك اآلن ، فإنك تمسك بخسائرك . 

 

معظم الناس لديهم تأمين على الحياة ، تأمين كامل ودائم لإلعاقة وأحيانا تأمين إذا سحبت مبلغا كبيرا من صندوق تقاعدك فقد تخسر التأمين . 

قاعدك ، قد تجد نفسك في مستوى أقل ال يؤهلك للحصول على التأمين . كل الراتب مع صندوق التقاعد . إذا سحبت مبلغا كبيرا من تحماية 

د ان تتشاور .  تأكّ بين صندوق وآخر د حد أدنى للرصيد يكون مختلفاوالتي تبدأ عنصندوق تقاعد له قوانينه الخاصة المختلفة حول هذا الموضوع 

 لين في صندوق التقاعد الخاص بك قبل إتخاذ أي خطوة او قرار.  مع المسؤو

 

في المثل التالي ، شخصان في نفس الظروف ، على تقاعدك .  اكبير اسلبي اان السحب من حساب تقاعدك أثناء حياتك العملية يكون له أثر

صل سن التقاعد  $ عندما ت37,000فقد ا مبكرا ، ستتقاعده تي سحبالتتركه ليتم إستثماره . جون ا بدل ان تسحب اآلن مبلغا من تقاعدهاهما تأحد

 . 

 iمقارنة الطرفين

 $60,000$ في صندوق التقاعد ، الدخل 20,000، 25جانيس ،   $ 60,000في صندوق التقاعد ، الدخل  $20,000، 25جون 

 $ . 415,348اذا لم تسحب من تقاعدها ، ستتقاعد ولديها   $ 378,231ستتقاعد ولديها : اذا سحبت جون هذا المبلغ هذه السنة ، 

 

 

  ________________________________________  

1 Industry Super Australia Retirement Income Projector:  https://www.industrysuper.com/retirement-info/retirement-calculators/retirement-balance-

projection/ 
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ب عليك التحدّث مع أحد المستشارين الماليين . وقد تكون مؤهال للحصول على إستشارة مالية متأكدا من أي ما ورد هنا، يتوجّ إن لم 

يجب لذا مدى الحياة  تمتدل هقرارا كبيرا ويترك تداعيات يعدّ  مبكرا انية من صندوق تقاعدك . ان الحصول على التقاعدضة او حتى مجّ مخفّ 

 ه كمالذ أخير .ع اليالتطلّ 

 

 التفاصيل الرئيسية

 

من  2020األول من تموز )يوليو( $ بعد 10,000و  2020األول من تموز )يوليو($ قبل 10,000يتمّكن العاملون من الحصول على 

على الموقع  ATOصندوق تقاعدهم على دفعتين منفصلتين إبتداء من نصف شهر نيسان )ابريل( من خالل مكتب الضريبة األوسترالي 

  www.my.gov.au  . 

 

 .  JobSeekerالباحثين عن عمل  ر دفعات الحكومة األخرى ، مثل دفعاتلن تُدفع ضريبة على المبالغ المسحوبة ولن تتأثّ 

 

 يحّق لك ذلك اذا: 

 كنت عاطال عن العمل •

، عالوة الشباب للباحثين عن العمل ، عالوة األبوة  JobSeekerحكومية أخرى ، دفعة الباحثين عن عمل  عالواتكنت تتلقّى  •

 العالوة الخاصة وعالوة األسرة العاملة بالمزرعة ؛ او دفعات األهل سواء كان أحدهما منفردا او شريكين (، )التي تشمل 

 :  2020منذ األول من كانون الثاني )يناير(  •

o  العمل ، تم تسريحك من 

o  بالمائة او أكثر ، او 20إنخفض عدد ساعات عملك بنسبة 

o  ِعامل( إذا كنت من أصحاب المهن المنفردينABN  وتعاني من إنخفاض )بالمائة من اإليرادات . 20 

تثبت أنك تستوفي هذه  www.my.gov.auإفراج مبكر من معاش التقاعد يتوّجب عليك تقديم تصريح من خالل الموقع للحصول على 

 نفا .المعايير المذكورة آ

 .  Proof of Identityصل بك صندوق التقاعد ، لتحديد إثبات الهوية ان تتصل بصندوق التقاعد الخاص بك ، او سيتّ أيضا مطلوب 

 

بتفاصيل حسابك المصرفي كي سيقوم صندوق التقاعد بشرح كيفية القيام بذلك . كذلك  مطلوب منك إعالم صندوق التقاعد الخاص بك 

 يقوموا بإيداع المبالغ فيه .  

 

 إخالء مسؤولية

ي قد تختلف عما وصف آنفا . إذا كنت غير متأكد حول أي شيء قرأته ، دة لك تبعا لظروفك ، والتهذه ليست مشورة مالية وليست مشورة مالية شخصية . المشورة المالية تكون محدّ 

 .  2020أذار )مارس(  23ة جيدة . المعلومات في هذه النشرة سارية ابتداء من  خبروذو الى مستشار ماليبصندوق التقاعد الخاص بك لتوجيهك يرجى اإلتصال 
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