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 نظام المبلغین لدینا
 

 
یحظى االمتثال للوائح القانونیة والقواعد الداخلیة والمبادئ المنصوص علیھا في مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا ومدونة قواعد السلوك 

. یعتمد نجاح شركتنا على النزاھة واالمتثال. للوفاء بھذا المعیار ، MAN Energy Solutionsلشركاء األعمال بأولویة قصوى في شركة 
من المھم التعرف على سوء سلوك الموظف أو المورد المحتمل ووضع حد لھ. لذلك ، عھدنا إلى مكتب التحقیقات المركزي التابع لشركة 

Volkswagen AG نزیھ وسري نیابة عنا.بتشغیل نظام إبالغ عن المخالفات مستقل و 
أحد الركائز األساسیة لنظام المبلغین عن المخالفات لدینا ھو مبدأ اإلنصاف اإلجرائي. كما یضمن أكبر قدر ممكن من الحمایة للمبلغین 

 واألشخاص المتورطین والموظفین الذین یساھمون في التحقیق في سوء السلوك المبلغ عنھ.
غ والتواصل المجھولین. نؤكد على عدم القیام بأي خطوات لتحدید المبلغین المجھولین الذین ال ویشمل ذلك أیًضا توفیر فرص لإلبال

ي یسیئون استخدام نظام المبلغین عن المخالفات لدینا. لن یتم التسامح مع انتقام المبلغین عن المخالفات وجمیع األشخاص الذین یساھمون ف
لمتھمون أبریاء حتى تثبت المخالفة. ستجرى التحقیقات بمنتھى السریة. ستتم معالجة . اMAN Energy Solutionsالتحقیقات في شركة 

 المعلومات في عملیة عادلة وسریعة ومحمیة.

 كیف نعالج تقریرك؟
بفحص كل تقریر عن سوء  Volkswagen AGیقوم الزمالء المؤھلون وذوي الخبرة في مكتب التحقیقات المركزي لشركة 

سلوك محتمل من قبل أحد موظفي مجموعة فولكس فاجن بدقة ومتابعتھ بشكل منھجي. أوالً ، سوف تحصل على تأكید 
لمبلغین عن المخالفات. فقط  االستالم. ثم یقوم مكتب التحقیق المركزي بتقییم تقریرك. وھذا یشمل جمع الحقائق خاصة من ا

لتقییم األ نتھاك ، فسیتم البدء في تحقیق من قبل وحدة تحقیق مخصصة. بعد ذلك إذا أظھر ھذا ا ولي أسباب االشتباه في حدوث ا
لتحقیق من قبل مكتب التحقیق المركزي و  ، یتم تقییم نتائج ا

 سیتم التوصیة بالتدابیر المناسبة. سیتم تزویدك بمعلومات حول الحالة * ونتائج اإلجراء دون تأخیر ال داعي لھ.
أیًضا اإلبالغ عن االنتھاكات المحتملة لمدونة قواعد السلوك لشركاء األعمال من قبل الموردین ، بما في ذلك المخاطر واالنتھاكات یمكن 

باإلضافة إلى التقاریر  -الجسیمة لحقوق اإلنسان والبیئة من قبل الموردین المباشرین وغیر المباشرین ، إلى مكتب التحقیقات المركزي 
إجراًء فوریًا. سیقوم مكتب التحقیق المركزي بإبالغ اإلدارات المسؤولة ، والتي ستعالج القضیة وفقًا لذلك. وھذا یشمل بشكل التي تتطلب 

 خاص اتخاذ التدابیر الالزمة لتقلیل أو إنھاء االنتھاكات و / أو المخاطر.
 اوى الخاصة بمجموعة فولكس فاجن ھنا. [رابط إلى قواعد اإلجراءات یمكنك العثور على مزید من المعلومات حول المبادئ اإلجرائیة إلجراءات الشك

-und-ompliancehttps://www.volkswagenag.com/presence/konzern/c
risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf 

 یختلف وقت المعالجة حسب موضوع اإلجراء* 
 

 قدیم تقریر إلى نظام المبلغین لدینات
مدونة قواعد السلوك لشركاء یوفر نظام المبلغین عن المخالفات قنوات مختلفة لإلبالغ عن سوء سلوك الموظف المحتمل أو انتھاكات 

األعمال في سلسلة التورید الخاصة بنا والتي تسمح بمراجعة ورد فعل سریع من قبل شركتنا إذا لزم األمر. لكن ھذا ال یؤثر على الحق 
 .القانوني في االتصال بالسلطات المختصة

  

https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf
https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf
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 قناة التقاریر عبر اإلنترنت
 الویب لدیك خیار استخدام منصة اتصاالت قائمة على

  system.com-bkms .لالتصال بمكتب التحقیق المركزي بعدة لغات. ھذا النظام سري ومضمون تقنیًا 
مركزي بأي لغة حتى إذا لم یتم تقدیم لغتك المفضلة في قناة التقاریر ، یمكنك استخدام أي لغة إلرسال تقریرك. یمكنك أیًضا االتصال بمكتب التحقیق ال

 أو البرید اإللكتروني.عبر البرید اإللكتروني 

 الساخن الخط 24/7
 ساعة ، باستخدام الرقم المجاني الدولي: 24یوًما ،  365یمكنك تقدیم تقریر في 

+800444 46300 .* 
 إذا كان مزود الھاتف المحلي الخاص بك ال یدعم الخدمة المجانیة ، فیمكنك االتصال بما یلي

 +49 5361 946300. 
لبلد *  ا على ا ا ألن بعض مزودي شبكات اعتمادً الذي تتصل منھ ، من الممكن أال یكون الخط الساخن الدولي المجاني متاًح

 الھاتف ال یدعمون الخدمة. إذا كان األمر كذلك ، فیرجى استخدام الرقم المعروض الخاضع للرسوم أو الرقم المحدد لبلدك.
 أرقام خاصة بكل بلد

Country Toll Free Number Local Number 
Brazil 0800-5912743 021-23911381 
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355 
Slovak Republic 0800-002576 02-33325602 
USA 833-6571574 908-2198092 
South Africa 0800-99483 021-1003533 
Malaysia 1-800-819523 0154-600099 
Argentina 0800-6662992 011-5252863 

 

 مناء المظالمأ
لمبلغین عن  Volkswagen AGعینت شركة  محامین خارجیین لیكونوا بمثابة أمناء المظالم. یقدمون المشورة بشأن نظام ا

تقاریر الواردة من المبلغین عن المخالفات یتم إرسالھا بشكل مجھول إلى مكتب التحقیق  المخالفات أو یتأكدون من أن ال
 المركزي إذا رغبت في ذلك.

یمكنك العثور على تفاصیل االتصال الخاصة بھم  إذا كنت ترغب في االتصال بأمین المظالم ،
 volkswagen.com-of-http://www.ombudsmen/ھنا:

 االلكترونى البرید
 io@volkswagen.de عبر البرید اإللكتروني: Volkswagen AGیمكنك االتصال بمكتب التحقیقات المركزي لشركة 

ا ً  العنوان البریدي / شخصی
لبریدي:  العنوان ا

Central Investigation Office 
Box 1717 

38436 Wolfsburg (downtown) 
Germany 

 شخصیا:
ا عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى:  ً  io@volkswagen.deیرجى تحدید موعد مسبق

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/
mailto:io@volkswagen.de
mailto:io@volkswagen.de
mailto:io@volkswagen.de
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 ھل لدیك المزید من األسئلة أو تحتاج إلى اتصال محلي؟
 .یمكن أیًضا توجیھ األسئلة أو االقتراحات للتحسین فیما یتعلق بنظام المبلغین عن المخالفات إلى مكتب التحقیق المركزي

 إمكانیة تقدیم مالحظات إلى أمین المظالم كھیئة مستقلة. إذا تمت مقابلتك من حیث التحقیق ، فلدیك
لمبلغین عن المخالفات ا معالجة مسؤول االمتثال المسؤول لدینا في جمیع األمور المتعلقة بنظام ا  عالوة على ذلك ، یمكن أیضً

 es.com-compliance@man  عن طریق:
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