اللوائح الخاصة بتوافر العمالت األجنبية للمستثمرين األجانب
دورا رئيسيا في االقتصاد من
يلعب االستثمار األجنبي المباشر والتمويل الخارجي طويل األجل ً
حيث دمج التكنولوجيا وتحديث وتحسين القدرة التنافسية ،خاصة عندما يهدف إلى تحسين القدرة
التصديرية.
وفي هذا السياق ،يدير البنك المركزي األرجنتيني سوق الصرف األجنبي بهدف االستدامة لميزان
المدفوعات .وكلما تحسنت ظروف استقرار سعر الصرف ،سيتم مراجعة اللوائح.
كما ساهمت اإلجراءات التي اتخذها البنك المركزي األرجنتيني في تحسين شروط دخول سوق
الصرف إلعادة االستثمارات المباشرة وعائدات األرباح والحصص.
وبالتالي ،يُسمح بإعادة استثمارات غير المقيمين 1في الحاالت التالية:
● بعد مرور سنتان ،كحد أدنى ،من تحويل المساهمة الرأسمالية وتسويتها في سوق الصرف
اعتبارا من أكتوبر 2020؛
ً
● بداية من السنة الثانية لالستثمار في "خطة تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي األرجنتيني"
● لمصدري السلع الصناعية واالستخراجية الذين يسجلون زيادة في مبيعاتهم الخارجية خالل عام
 2021مقارنة بعام  .2020بنسبة الزيادة المذكورة حسب البضائع المصدرة.

2

كما تقر الالئحة اعتبار من عام دخول المساهمة المالية لسوق الصرف ،يمكن لشركات االستثمار
األجنبي المباشر التي تقوم بالتصدير استخدام عائدات صادراتها إلعادة االستثمارات لغير
المقيمين ،3بحيث:
إذا قام المصدرون بتمويل مشروع مكتمل أدى إلى زيادة إنتاج السلع التصديرية أو استبدال
الواردات ،أو القدرة على نقل الصادرات من السلع الخدمات بإنشاء خدمات البنية التحتية في
الموانئ والمطارات والمحطات البرية للنقل الدولي ،أو
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● أن تكون المساهمة بحد أدنى  100مليون دوالر أمريكي في قطاعات النشاط المدرجة تحت
"نظام تشجيع االستثمار للصادرات" ،في حدود عائدات العمالت االجنبية المتحصل عليها من
الصادرات المتعلقة بالمشروع والمبلغ اإلجمالي للعمالت األجنبية المحولة.
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وفيما يتعلق بعائدات األرباح والحصص 5،يُسمح بدخول سوق الصرف األجنبي بنسبة تصل إلى
 ٪30من المبلغ المتراكم للمساهمات المالية لالستثمار المباشر المحولة للسوق منذ يناير .2020
كذلك ،وبشروط مماثلة لتلك المشار إليها إلعادة االستثمارات من قبل غير المقيمين ،فيمكنهم
تحويل عائدات االستثمارات في إطار "خطة تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي األرجنتيني" ،كذلك
بالنسبة لمصدري السلع الصناعية واالستخراجية الذين حققوا زيادة في المبيعات خارجيا ً في عام
.2021
يُسمح باالستخدام المباشر لعائدات التصدير لتحقيق األرباح وتوزيع الحصص ،مع الحدود
المنصوص عليها بالفعل ،للمشاريع المدرجة في "نظام تشجيع االستثمار من أجل الصادرات".
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