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 ملّخص تنفيذي
 : ضّخ األرباح خارج أستراليا؟Chevronمخّططات الضرائب الخاصة بشركة شيفرون 

 2015أستراليا، أيلول/سبتمبر  –لنقل وصادقت عليه شبكة العدالة الضريبية لصادر عن االتحاد الدولي 

 
عائدات ستويات المعيشة والممارسات شيفرون الضريبية، وممارسات الشركات األخرى، لها ترّتبات كبيرة على م

 العامة لتمويل الخدمات األساسية في البلدان عبر العالم. 

مليار دوالر  197تعتَبر شيفرون الشركة النفطية والغازية الكبرى واألكثر ربًحا في العالم بفضل رسملة سوق بقيمة 
 لكن شيفرون  واجهت ما يلي:  –أميركي 

  مليار دوالر أميركي بشكل عائدات غير خاضعة للضريبة في حسابات أوفشور 35خّبأت 
  مسّجلة في برمودا  –وعلى األرجح المئات من الشركات اإلضافية  –شركة غطاء على األقل  600لديها

 وديالوار
  ألسترالية ا ى تجّنب دفع الضرائب مع هيئة الضريبةمليون دوالر أسترالي لتغطية دعو  350وضعت جانًبا

(ATO) 
  ًار دوالر ملي 36ضريبيًّا جديًدا، يتّم التدقيق به حاليًّا، لخفض فاتورتها الضريبية بقيمة  اوضعت مخطط

 أسترالي أو أكثر
  راكمت االئتمانات لتتجّنب دفع العوائد الخاصة بمشروع غورغون، وهو المشروع األكبر في العالم للغاز

 (، للسنوات الثماني األولى لتشغيله أو أكثرLNGالطبيعي المسّيل )
  ر بـ  2011كانت لها عائدات تشغيلية كل سنة في أستراليا منذ العام مليار دوالر أسترالي، لكّنها  2،5تقدَّ

 مليون دوالر أسترالي بشكل استرداد ضرائب 30تمّكنت من تلقي 

 

يكشف تقرير شيفرون السنوي أّن التصاريح الضريبية لم تتّم الموافقة عليها من جانب حكومة إضافة إلى ذلك، 
 2012ة العربية السعودية منذ العام ؛ وفي المملك2000؛ وفي نيجيريا منذ العام 2008الواليات المتحدة منذ العام 

درة على تقدير الضريبة التي قد تكون مطلوبة نظًرا إلى التدقيقات ا. شيفرون غير ق2007وكازاخستان منذ العام 
 التي تجريها السلطات الضريبية عبر العالم. 

http://www.world-psi.org/en
http://www.taxjustice.org.au/
http://www.itfglobal.org/en/global/


    

وشركات طاقة  Exxon و Shellي يشمل أيًضا ذوال –لشركة شيفرون في غرب أستراليا  Gorgonمشروع غورغون 
هو حيوّي لنمو شيفرون في المستقبل وسيشّكل الصادرات الكبرى للغاز الطبيعي المسّيل في  –يابانية متعددة 

 أستراليا.

مليار دوالر  2،5يمة قي الفائدة بلوتشمل الدعوى التي تقيمها هيئة الضريبة األسترالية  ضّد شيفرون مخطًطا عا
خداًما في وهي من المالذات الضريبية األكثر است –فرون في والية ديالوار األميركية أسترالي بين شركة فرعية لشي

 .  2008و 2004وشيفرون أستراليا بين العامين  –العالم 

مليار دوالر أسترالي بين ديالوار وأستراليا.  35يمة ق، أنشأت شيفرون "ائتماًنا ميّسًرا" بفائدة عالية ب2009في العام 
 حيث يمكن أن تخضع للضريبة، وتوليد األرباح في ديالوارمخطط هي خفض األرباح في أستراليا، ونتيجة هذا ال

، ارتفعت 2011منذ العام  %15حيث ال تخضع للضريبة. وفيما ارتفعت العائدات التشغيلية في أستراليا بنسبة 
لذلك، تراجعت األرباح في من العائدات التشغيلية. ونتيجة  %62إلى  %26أعباء الفائدة لشركة ديالوار من 

، جاءت أعباء الفائدة مع الطرف المقّرب من شيفرون أستراليا أكبر بخمسة 2014. وفي العام %83أستراليا بنسبة 
أضعاف من األرباح. وقد يصعب االّدعاء بأن هذا المخطط ليس مخّطًطا مقصوًدا يهدف إلى خفض األرباح 

 وتجّنب دفع الضرائب في أستراليا. 

 

للتربية  فوق الموازنة السنويةحجم الضرائب التي يتّم تجّنب دفعها في المخطط األخير لشركة شيفرون قد ي أّما
 .في أستراليا أو يزيد عن نصف الموازنة السنوية الخاصة بالصحة 2016-2015للعامين 

الضريبية  ات من العائداتلتجّنب الضرائب تتطلب تدقيًقا عاًما أكبر بما أّن مليار  تعسفيةإّن مخّططات شيفرون ال
 المستقبلية هي على المحّك. 

 آن األوان للتصّرف من أجل تسوية حقل العمل والحرص على أن تسّدد شركات مثل شيفرون حصتها بعدل.  


