
Our Whistleblower System 
Complying with statutory regulations and internal rules, and the principles laid down
in our Code of Conduct and the Code of Conduct for Business Partners, has top
priority at Audi Volkswagen Middle East. It is important to learn of potential
employee or supplier misconduct and to put a stop to it. Therefore, we entrusted the
Central Investigation Office to operate an independent, impartial and confidential
Whistleblower System on our behalf. Based on the principle of procedural fairness,
the Whistleblower System guarantees the greatest possible protection for
whistleblowers, persons implicated and employees contributing to the investigation
of reported misconduct.
If your report concerns potential serious violations of human rights and environment
by suppliers, the Investigation Office will inform the responsible departments, who
will process the issue accordingly.

At a glance

Hotline (24h / 7d)
0049 5361 9 46300
00 800 444 46300

Making a report to our Whistleblower System

Ombudspersons
http://www.ombudsmen‐of‐volkswagen.com

E‐Mail
io@volkswagen.de

Online reporting channel
https://www.bkms‐system.com/vw

In Person  – book appointment via e‐mail
prior to visit

Postal address
Investigation Office, Post Box 1717
38436 Wolfsburg (Germany)

External points of contact
For further information, please refer to 
our Website.

The Whistleblower System offers various channels to report potential employee and 
supplier misconduct that allow a swift review and reaction by our company if 
necessary. Reports can be made 24/7 in every language. 

Volkswagen Group Whistleblower System 

Please direct Questions or suggestions for improvement concerning the Whistleblower 
System to the Investigation Office. 

Furthermore, our local Compliance Officer/responsible function  can also be adressed in all 
matters of the Whistleblower System via compliance@vwgme.com. 

Do you have further questions?
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0049 5361 9 46300

00 800 444 46300
العنوان البريدي

1717مكتب التحقيقات، صندوق بريد 
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أمناء المظالم
ombudsmenwww.http://-of-comvolkswagen.

البريد اإللكتروني

devolkswagen.io@

نقاط االتصال الخارجية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

.موقعنا 
قناة اإلبالغ عبر اإلنترنت

bkmswww.https://-vwcom/system.

رفي لمح البص

نظام اإلبالغ عن المخالفات في مجموعة فولكس فاجن

.تحقيقيرجى توجيه األسئلة أو االقتراحات لتحسين نظام اإلبالغ عن المخالفات إلى مكتب ال

ميع الفريق المختص بشأن ج/عالوة على ذلك، يمكن أيًضا التواصل مع مسؤول االمتثال المحلي
 .  @comvwgme.complianceعبر المسائل المتعلقة بنظام اإلبالغ عن المخالفات

هل لديك المزيد من األسئلة؟

نظام اإلبالغ عن المخالفات الخاص بنا
 واعدق مدونة في عليها المنصوص والمبادئ الداخلية والقواعد القانونية للوائح االمتثال يحظى
 الشرق فاجن فولكس أودي في قصوى بأولوية األعمال شركاء لدى بها المعمول وتلك لدينا السلوك
 لذلك، .له حد ووضع المورد أو الموظف من المحتمل سلوك سوء على الوقوف الجيد من .األوسط
 .عنا نيابة المخالفات عن لإلبالغ وسري ومحايد مستقل نظام بإدارة المركزي التحقيقات مكتب كلفنا

ا  للمبلغين ممكنة حماية أكبر المخالفات عن اإلبالغ نظام يضمن اإلجرائية، العدالة مبدأ إلى واستنادً
 لوكالس سوء في التحقيق في يساهمون الذين والموظفين المتورطين واألشخاص المخالفات عن

.عنه المبلغ
 مكتب يباشرفس الموردين، قبل من والبيئة اإلنسان لحقوق محتملة خطيرة بانتهاكات يتعلق بالغك كان إذا

.لذلك وفقًا المشكلة ستعالج التي المسؤولة، اإلدارات إبالغ التحقيق

اإلبالغ عن المخالفات عبر نظامنا الخاص

ن والموردين يوفر نظام اإلبالغ عن المخالفات قنوات مختلفة لإلبالغ عن سوء سلوك المتحمل من الموظفي
الغ على يمكن اإلب. المحتملين يسمح بالمراجعة السريعة للموقف والرد من جانب شركتنا إذا لزم األمر

.مدار الساعة طوال أيام األسبوع بكل اللغات
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