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كلمة وكيل اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي 

ال شــك أن جامعــة امللــك ســعود تبــذل الكثيــر مــن اجلهــود ملواكبــة التحديــات املســتقبلية يف مجــال البحــث 
ــى توفيــر بيئــة  العلمــي، وهــي يف ســبيل ذلــك تقــوم بتطويــر البنيــة التحتيــة للبحــث العلمــي، وتعمــل عل
جاذبــة ومحفــزة تدعــم التميــز واإلبــداع للباحثــن يف جميــع مجــاالت املعرفــة. وقــد تســارعت وتيــرة 
البحــث واإلجنــاز باجلامعــة يف الســنوات األخيــرة وهــو مــا اســتوجب ضــرورة االهتمــام بوضــع الضوابــط 
الالزمــة واللوائــح املنظمــة ألخالقيــات البحــث العلمــي  ومبــا يتماشــى مــع القواعــد العلميــة واألعــراف 
ــا اإلســالمية. إن إصــدار وثيقــة "القواعــد  ــا الثقــايف وهويتن ــة ومبــا يتفــق مــع موروثن ــة الدولي األكادميي
املنظمــة ألخالقيــات البحــث العلمــي"  لهــو دليــل واضــح علــى تلــك  اجلهــود املبذولــة  يف  ســبيل التأصيــل 
والتأســيس ملنظومــة أخالقيــة باجلامعــة تكــون نبراســاً ومنهاجــاً حتتــذي به املؤسســات األخــرى. ان جهود 
اجلامعــة لــن تتوقــف عنــد هــذه اخلطــوة بــل ســيتبعها، بــإذن اهلل،  العديــد مــن اخلطــوات واإلجــراءات 
الســتكمال املنظومــة وترســيخ مفاهيــم وثقافــة أخالقيــات البحــث العلمــي لــدى منســوبي اجلامعــة.  أن 
هــذا اجلهــد الكبيــر يدعونــا إلــى تقــدمي الشــكر إلــى جميــع القائمــن علــى إجنــازه وعلــى رأســهم  معالــي 
مديــر اجلامعــة علــى دعمــه الغيــر محــدود جلهــود وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف 
حتقيــق أهدافهــا لبنــاء منظومــة اخالقيــات البحــث العلمــي.  كمــا اتقــدم بالشــكر لعمــادة البحــث العلمــي 
عميــداً ومنســوبن علــى اجلهــود املتميــزة إلجنــاز الوثيقــة، وكذلــك اللجنــة القائمــة علــى كتابــة ومراجعــة 
بنودهــا. أســأل اهلل العظيــم أن ينفعنــا بهــذه الوثيقــة وأن تكــون دليــاًل ومنهاجــاً نحتــذي بــه يف عملنــا وأن 

يرفــع مــن شــأن جامعتنــا وأن يوفقنــا ملــا فيــه اخليــر لوطننــا الغالــي. 

أ. د . احمد بن سالم العامري



القواعد المنظمة 0خالقيات البحث العلمي

5

كلمة عميد البحث العلمي

أخــذت عمــادة البحــث العلمــي علــى عاتقهــا منــذ عــدة ســنوات وضــع القواعــد املنظمــة ألخالقيــات 
البحــث العلمــي باجلامعــة لتكــون اإلطــار املرجعــي لإلجــراءات والضوابــط الالزمــة حلمايــة البحــث 
العلمــي باجلامعــة مــن املمارســات والســلوكيات التــي قــد تضــر بالســمعة األكادمييــة للجامعــة وقــد تكللــت 
ــات البحــث  ــى إصــدار وثيقــة "القواعــد املنظمــة ألخالقي ــة عل ــس اجلامع ــود العمــادة مبوافقــة مجل جه
العلمــي" وذلــك اســتناداً إلــى دراســة مرجعيــة ألدبيــات أخالقيــات البحــث العلمــي، واالســتفادة مــن أفضــل 
املمارســات العامليــة املعمــول بهــا يف اجلامعــات العامليــة العريقــة فيمــا يتعلــق بأخالقيــات البحــث العلمــي، 
ومبادئــه األساســية، وكيفيــة ضمــان العمــل بــه. كمــا اســتند تطويــر هــذه الوثيقــة إلــى مــا مت إجنــازه يف 
اململكــة مــن القواعــد والضوابــط الــواردة باللوائــح واألنظمــة احملليــة ذات العالقــة مبنظومــة البحــث 
العلمــي، وخصوصــاً نظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات ولوائحــه التنظيميــة، الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/8( وتاريــخ 1414/6/4 هـــ؛ ونظــام حمايــة حقــوق املؤلَــف اجلديــد والئحتــه التنفيذيــة"، 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/41( وتاريــخ 1424/7/2 هـــ؛ و"نظــام بــراءات االختــراع، الصــادر 
ــة"،  ــة باجلامع ــة الفكري ــج امللكي ــخ 1406/6/10هـــ؛ و"الئحــة برنام ــم )م/38( وتاري ــي رق باملرســوم امللك
الصــادرة بقــرار مجلــس اجلامعــة بتاريــخ 1430/11/22هـــ؛ ونظــام "أخالقيــات البحــث علــى الكائنــات 
ــة الصــادرة  ــه التنفيذي ــخ 1431/9/14هـــ، والئحت ــم )م/59( وتاري ــي رق ــة" الصــادر باملرســوم امللك احلي
عــن مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة عــام 1433ه؛ ووثيقــة "ضوابــط األمانــة العلميــة" الصــادرة 
عــن برنامــج اخلطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار بتاريــخ 1432/6/27هـــ؛ باإلضافــة إلــى وثيقــة 
مــة لإلشــراف علــى الرســائل اجلامعيــة"، التــي أقرهــا مجلــس اجلامعــة، الصــادرة بقــرار  "القواعــد املنظِّ
مجلــس اجلامعــة رقــم 1434/8/11 هـــ. وإننــا ونحــن نقــدم هــذه الوثيقــة نســأل اهلل أن ينفــع بهــا ويحقــق 

األهــداف التــي مــن أجلهــا ُوجــدت، إنــه نعــم املولــى ونعــم النصيــر.

أ. د . رشود بن محمد اخلريف



Rules Governing the Ethics of Scientific Research

6

Table of Contents الصفحة
Page فهرس احملتويــــــــات

Introduction 5 مقدمة

Article 1: Terms and Definitions 8 املادة األولى: مصطلحات وتعريفات

Article 2: Objectives of the Rules Governing 
the Ethics of Scientific Research 10 املادة الثانية: القواعد املنظمة ألخالقيات 

البحث العلمي
Article 3: The Scope of Application for the 
Rules Governing Ethics of Scientific Research 11 املادة الثالثة: نطاق تطبيق القواعد املنظمة 

ألخالقيات البحث العلمي
Article 4: Values  of Scientific Research and 
Practices 11 املادة الرابعة: قيم البحث العلمي وممارساته

Article 5: General Rules and Provisions 14 املادة اخلامسة: مواد وقواعد عامة

Article 6: The University’s Obligations 16 املادة السادسة: التزامات اجلامعة 

Article 7: Researchers’ Obligations 18 املادة السابعة: التزامات الباحثن
Article 8: Advisors and Graduate Students’ 
Obligations 21 املادة الثامنة: التزامات املشرفن و طالب 

الدراسات العلي
Article 9: Intellectual Property 23 املادة التاسعة: امللكية الفكرية

Article 10: Researchers and the Society      26 املادة العاشرة: الباحثون واملجتمع

Article 11: Data, Information and Results  27 املادة احلادية عشرة: البيانات واملعلومات والنتائج

Article 12: Obligations toward Research 
Subjects 30 املادة الثانية عشرة: االلتزامات نحو املبحوثن

Article 13: Research on Humans 31 املادة الثالثة عشرة: البحوث على اإلنسان

Article 14: Research on Animals and Plants 35 املادة الرابعة عشرة: البحوث على احليوان 
والنبات

Article 15: Date of Adoption of the Rules 
Governing the Ethics of Scientific Research and 
their Application.

36 املادة اخلامسة عشرة: تاريخ اعتماد القواعد 
املنظمة ألخالقيات البحث العلمي وتطبيقها

Sources املصادر



القواعد المنظمة 0خالقيات البحث العلمي

7

Introductionمقدمة

تُولــي جامعــة امللــك ســعود أهميــًة كبيــرًة للبحــث العلمــي بصفتــه أحــد 
إســهاماتها املهمــة يف املجتمــع العلمــي الدولــي بصفــة عامــة، واململكــة 
خــالل  اجلامعــة  ســارعت  إذ  خاصــة،  بصفــة  الســعودية  العربيــة 
الســنوات األخيــرة خطاهــا؛ لتكــون جامعــًة بحثيــًة باملقــام األكبــر، 
راعيــًة وداعمــًة جلميــع أنشــطة البحــث العلمــي الرصــن، وتســعى 
مــن ذلــك إلــى حتقيــق نتائــج ملموســة تــؤدي إلــى حتســن جــودة حيــاة 
النــاس، وحتقيــق قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي، واإلســهام الفعلي 

يف مجهــودات التنميــة، ويف بنــاء االقتصــاد املبنــي علــى املعرفــة.

King Saud University attaches profound importance to 
scientific research as one of its significant contributions 
to the global scientific community in general and to 
the Kingdom of Saudi Arabia in particular. During the 
last years, the university has taken key steps to be a 
research university that sponsors and supports high 
quality research to yield tangible results that could lead 
to improving people’s quality of lives and   adding value to 
the national economy; it also contributes effectively in the 
country’s development and in building the knowledge-
based economy.  

البحثيــة إســتراتيجيات  أنشــطتها  امللــك ســعود يف  تنتهــج جامعــة 
وسياســات وإجــراءات، تســعى مبجملهــا إلــى الرقــي بجــودة البحــث 
العلمــي، ومتيُّــزه، بجانــب احلــث علــى االلتــزام باملســؤولية األخالقيــة 
ونقلهــا،  وحفظهــا،  واكتســابها،  املعرفــة،  إنتــاج  نحــو  الســعي  يف 

وتنميتهــا، وتطبيقهــا.

King Saud University, in its research activities, has adopted 
strategies, policies and procedures that collectively aim at 
promoting the quality and excellence of scientific research; 
besides, it has been encouraging compliance with ethical 
responsibility toward knowledge production, acquisition, 
retention, transfer, development and application.

اســتند إعــداد وثيقــة »القواعــد املنظمــة ألخالقيــات البحــث العلمــي« 
 KSU- إلــى رؤيــة جامعــة امللــك ســعود يف خطتهــا اإلســتراتيجية
 2030 »الريــادة العامليــة، والتميُّــز يف بنــاء مجتمــع املعرفــة« الــذي 
يتطلــب وجــود مثــل هــذه الوثيقــة املهمــة. كذلــك جــاءت هــذه الوثيقــة 
وأفضــل  واملعاييــر  الضوابــط  ألدبيــات  مرجعيــة  لدراســة  نتاجــاً 
املمارســات العامليــة املعمــول بهــا يف اجلامعــات العامليــة العريقــة، 
فيمــا يتعلــق بأخالقيــات البحــث العلمــي ومبادئــه األساســية، وكيفيــة 
بــه. كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع القواعــد  ضمــان العمــل 
املدرجــة يف هــذه الوثيقــة تتوافــق مــع املبــادئ والقيــم التــي يدعــو 

إليهــا الديــن اإلســالمي احلنيــف.

The   preparation of the document the “Rules Governing 
the Ethics of Scientific Research” was based on the vision 
of King Saud University in its KSU2030 Strategic Plan: “To 
be a world class-university and a leader in building the 
knowledge society”, which necessitates the availability 
of this important document. In addition, the document 
was developed as a result of a literature review of the 
guidelines, criteria and best international practices of 
elite universities in research ethics, their principles and 
how to ensure the integrity of scientific research. It is 
worth mentioning that all the rules incorporated in this 
document conform to the principles and values that the 
Islamic religion advocates.
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لقــد جــاء تطويــر هــذه القواعــد بنــاًء علــى مــا مت إجنــازه يف اململكــة 
مــن القواعــد والضوابــط الــواردة باللوائــح واألنظمــة احملليــة ذات 
العالقــة مبنظومــة البحــث العلمــي، وخصوصــاً نظــام مجلــس التعليــم 
ــي  ــة، الصــادر باملرســوم امللك ــات ولوائحــه التنظيمي ــي واجلامع العال
رقــم )م/8( وتاريــخ 1414/6/4 هـــ؛ ونظــام حمايــة حقــوق املؤلَــف 
اجلديــد والئحتــه التنفيذيــة » الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/41( 
وتاريــخ 1424/7/2 هـــ؛ و« نظــام بــراءات االختراع، الصادر باملرســوم 
برنامــج  و«الئحــة  1406/6/10هـــ؛  وتاريــخ  )م/38(  رقــم  امللكــي 
امللكيــة الفكريــة باجلامعــة«، الصــادرة بقــرار مجلــس اجلامعــة بتاريــخ 
1430/11/22هـــ؛ ونظــام »أخالقيــات البحــث علــى الكائنــات احليــة« 
1431/9/14هـــ،  وتاريــخ  )م/59(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 
ــوم  ــز للعل ــة امللــك عبــد العزي ــة الصــادرة عــن مدين ــه التنفيذي والئحت
والتقنيــة عــام 1433هـــ؛ ووثيقــة »ضوابــط األمانــة العلميــة« الصــادرة 
بتاريــخ  واالبتــكار  والتقنيــة  للعلــوم  الوطنيــة  برنامــج اخلطــة  عــن 
مــة لإلشــراف  1432/6/27هـــ؛ باإلضافــة إلــى وثيقــة »القواعــد املنظِّ
علــى الرســائل اجلامعيــة«، التــي أقرهــا مجلــس اجلامعــة، الصــادرة 

بقــرار مجلــس اجلامعــة رقــم 1434/8/11 هـــ.

The development of the rules in this document was 
based on  what has been accomplished in the Kingdom, 
with  reference to  different rules and guidelines 
stipulated in the different regulations and bylaws 
related to scientific research, especially the Law of 
the Council of Higher Education and Universities 
and its Implementation Regulations, issued by 
Royal Decree number (M/8) dated 4/6/1414H; 
the Law related  to “Patents Regulation” issued by 
Royal Decree number (M/38) dated 10/6/1406 
H; the University Bylaws related to “Intellectual 
Properties Rules” issued by the University Council 
resolution on 22/11/1430 H; the rules related to 
the “Research Ethics on Living Organism” issued by 
Royal Decree number (M/59), dated 14/9/1431 H, 
and its Implementing Regulations issued by King 
Abdul Aziz City of Science and Technology in 1433 
H; a  document titled “Governing Scientific Honesty” 
issued by National Plan for Science, Technology and 
Innovation Program (NPST) dated 27/6/1432 H;  the 
“Guidelines for Theses Supervision” approved by the 
University Council and dated 11/8/1434 H.

إنَّ الهــدف األســمى مــن وجــود مثــل هــذه الوثيقــة، وغيرهــا مــن 
وثائــق ضوابــط أخالقيــات البحــث العلمــي باجلامعــات واملؤسســات 
ــة حــدوث أي جتــاوز أخالقــي يف الســلوك  ــة، هــو درء إمكاني البحثي
البحثــي باملقــام األول، ال أن تكــون قائمــة باجلــزاءات والعقوبــات 
لــة مــن ذلــك  ، فــإنَّ احملصِّ الواجــب تطبيقهــا علــى املخالفــن، ومــن ثــمَّ
ــد  ــة شــائبة ســلوكية ق ــن تعرضــه ألي ــي م ــة البحــث العلم هــي حماي
ــة للجامعــة، حيــث إنَّ هــذا  ــا اإلضــرار بالســمعة األكادميي ــج عنه ينت
النــوع مــن األثــر الســلبي يصعــب جتــاوزه، أو التعــايف منــه يف املــدى 
الزمنــي القصيــر. ومــن هنــا، يأتــي دور وثيقــة “القواعــد املنظمــة 
ــن  ــع العامل ــن جمي ــات البحــث العلمــي” يف نشــر الوعــي ب ألخالقي
بالبحــث العلمــي بهــذه القواعــد، حيــث إنَّ العديــد مــن التجــاوزات 
ــان عــن عــدم الوعــي،  ــٍر مــن األحي ــج يف كثي ــي تنت يف الســلوك البحث
أو قلتــه، أو عــدم اإلملــام الــكايف مباهيــة أخالقيــات الســلوك البحثــي 
ومفاهيمهــا، وذلــك مــن ِقبــل بعــض العاملــن بالبحــث العلمــي مــن 
بعــض  يف  معهــم  املتعاملــن  اإلداريــن  أو  الطــالب،  أو  الباحثــن، 
لــة للمشــاريع  املشــاريع البحثيــة، أو حتــى مــن بعــض اجلهــات املموِّ

البحثيــة.

The noble goal for this document and other 
documents related to research ethics in universities 
and research institutions is to prevent any possible 
occurrence of research misconduct to start with, not 
to present a list of research ethical violations along 
with associated penalties. But rather, the ultimate 
objective is to protect scientific research from any 
misconduct that will harm the academic reputation 
for the university. This kind of research misconduct 
will have Immeuse negative and lasting impact that 
will be very difficult to overcome or recover from in 
the short run. Therefore, the main role of the “Rules 
Governing the Ethics of Scientific Research” is to raise 
awareness among all persons involved in scientific 
research at the university about these rules since 
many of the incidents of research misconduct  come 
about due to  lack or little knowledge about these 
rules, or to insufficient understanding of the nature 
and concepts of research ethics by researchers, 
students, research administrators and collaborators 
in certain research projects or even by certain parties 
sponsoring or financing certain research projects.
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ومــن ناحيــٍة أخــرى، فــإنَّ أدبيــات أخالقيــات البحــث العلمي املنشــورة، 
إلــى أنَّ الســلوك واملمارســات البحثيــة املنضبطــة  تشــير بوضــوح 
ــى البحــث العلمــي يرجــع  ــن والقائمــن عل ــل العامل ــاً مــن قب أخالقي
الداخلــي،  ووازعهــم  اخليــر،  لعمــل  نزعتهــم  إلــى  األول  املقــام  يف 
والتزامهــم بالِقيــم اإلنســانية، مثــل: األمانــة، والصــدق، والنزاهــة، 
وغيرهــا مــن القيــم احلميــدة، وليــس إلــى وجــود أنظمــة وقواعــد 
ُل اجلامعــات واملؤسســات  تُعــوِّ أو ملزمــة، لذلــك  ولوائــح محــددة، 
ــن  ــي م ــزام الذات ــن االلت ــوع م ــى هــذا الن ــاً عل ــدة عاملي ــة الرائ البحثي

قبــل القائمــن، والعاملــن يف البحــث العلمــي.

From a different perspective, the published literature on 
research ethics indicates clearly that the appropriate and 
ethical research practices by researchers and persons 
involved in scientific research are attributed mainly to 
their innate consciousness, their tendency to do good 
deeds and to their commitment to human values such as: 
honesty, truth, integrity and other constructive values; 
and not due to the availability of certain guidelines 
and binding rules they have to adhere to. Therefore, 
universities and research institutions rely on this kind of 
innate self-commitment by all persons who are involved 
in scientific research.  

مبــكان  الصعوبــة  مــن  أنــه  إلــى  بوضــوٍح  األدبيــات  تشــير  كذلــك 
البحــث  عمليــات  الســلوكية يف  التجــاوزات  مــن  العديــد  اكتشــاف 
العلمــي مــن خــارج املجموعــة البحثيــة، أو اجلامعــة، أو املؤسســة 
البحثيــة التــي قــد حتــدث بهــا هــذه التجــاوزات، وبصفــٍة خاصــة 
يف اإلنتــاج العلمــي، الــذي ال يخضــع لعمليــات الفحــص، والتقييــم 
م ألغــراض الترقيــات  الدقيــق كغيــره مــن اإلنتــاج العلمــي الــذي يُقــدَّ
األكادمييــة. لذلــك، فــإنَّ اجلامعــات واملؤسســات البحثيــة العريقــة 
عــادًة مــا حتــثُّ جميــع منســوبيها علــى اإلفصــاح والتبليــغ الفــوري 
عــن أيِّ مشــاهدٍة، أو مالحظــٍة عــن جتــاوزات يف الســلوك البحثــي، 
قــد تصــدر عــن املجموعــة البحثيــة، أو عــن أيِّ أحــٍد مــن أعضائهــا.

Furthermore, the published literature on research ethics 
clearly indicates that it is very difficult to discover many 
of the incidents of research misconduct from outside the 
research team, the university or the research institution 
in which these misconducts are committed, especially 
in scientific outputs that are not subjected to rigorous 
academic scrutiny similar to those presented for academic 
promotion. Therefore, world-class universities and 
research institutions usually encourage their researchers 
and staff to immediately report and disclose any research 
or scientific misconduct that is committed by the research 
group or any of its members.   

ــى البحــث العلمــي -لكــي  ــأنَّ احملافظــة عل ــراً، يجــب اإلقــرار ب وأخي
يظهــر بأســمى صــورّه يف إنتــاج املعرفــة، وخدمــة اإلنســان، وبنــاء 
املجتمــع املعــريف، لــن يتحقــق إال إذا اعتقــد والتــزم جميــع العاملــن 
ضمــن منظومــة البحــث العلمــي بــأنَّ أعمالهــم - التــي يؤدونهــا - 
يتــم تقييمهــا، واحُلكــم عليهــا، بأســلوٍب عــادٍل، وشــفاف، وأنــه ســيتم 
تعرضهــم لضــرر نتيجــة عــدم األمانــة العلميــة مــن قبــل اآلخريــن. 
جميــُع  يعــَي  أْن  والضــروري  الواجــب  مــن  فإنَّــه  الســبب،  ولهــذا 
الباحثــن، والطــالب، والفنيــن، وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة باجلامعــة، 

املبــادئ واملعاييــر العامــة واألساســية للنزاهــة البحثيــة.

Finally, it should be acknowledged that protecting scientific 
research - to appear in its noble form in creating knowledge, 
serving humanity and in building the knowledge society - 
will not be possible unless all persons involved in scientific 
research are committed and believe that the research 
work they perform is evaluated and judged in a fair and 
transparent manner; and they will be negatively impacted 
by the scientific dishonesty of others. For this reason, it is 
necessary and mandatory that all researchers, students, 
technicians and university administrators be fully aware 
of the principles, bases and the overall criteria of research 
integrity.

العلمــي”  البحــث  ألخالقيــات  املنظمــة  ”القواعــد  وثيقــة  جــاءت 
البحــث  يكــون  وأن  للجامعــة،  العلمــي  البحــث  ُرقــي  يف  لإلســهام 
والنشــر العلمــي متوافقــاً مــع املعاييــر وأفضــل املمارســات األخالقيــة 
القواعــد،  مــن  عامــاً  إطــاراً  الوثيقــة  هــذه  ُم  تُقــدِّ عامليــاً.  املتبعــة 
والســلوكيات، واإلجــراءات املتوقــع االلتــزام بهــا مــن ِقبــل جميــع َمــْن 

يعمــل، أو يتعــاون مــع اجلامعــة يف البحــث العلمــي.

The “Rules Governing the Ethics of Scientific Research” 
document came to effectively contribute to the progress 
of scientific research at the university, and to ensure that 
the university scientific research conforms to the best 
international ethical criteria and practices. This document 
presents a general framework of rules, behaviors and 
procedures to be complied with by all persons involved 
in scientific research or those who collaborate with the 
university in  Scientific Research.
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Articles 1: Terms and Definitions املادة األولى: مصطلحات وتعريفات:

The meaning of the following terms, wherever 
mentioned in this document-unless indicated 
otherwise, refers to  the text next to each term:

يُقصــد باأللفــاظ اآلتيــة أينمــا وردت يف هــذه الوثيقــة -مــا لــم يقتــِض 
الســياق خــالف ذلــك – املعانــي املبيَّنــة أمامهــا، وهــي:

1. University:  King Saud University (KSU) 1. اجلامعة: جامعة امللك سعود.

2. Researchers  hose involve in scientific research 
tasks, procedures and activities whether employed 
by the university (faculty, researchers and students) 
or contracted or collaborated with the university.

2. الباحثــون: القائمــون مبهــام البحــث العلمــي وإجراءاتــه وأنشــطته 
مــن منســوبي اجلامعــة )أعضــاء هيئــة التدريــس و الباحثــن و 

الطــالب( و املتعاقديــن و املتعاونــن معهــا.

3. ersons nvolve  in Scientific Research  ll 
individuals, including researchers, who are involved 
in research or research projects in their personal or 
legal capacity such as students, research assistants, 
technicians, administrators and reviewers.

3. العاملــون يف البحــث العلمــي: هــم جميــع األشــخاص مبــا فيهــم 
البحثــي،  املشــروع  أو  بالبحــث،  عالقــة  لهــم  الذيــن  الباحثــون 
بصفتهــم الشــخصية، أو االعتباريــة، مثــل: الطــالب، و مســاعدي 

البحــث، و الفنيــن، واإلداريــن، و احملكمــن.

4. Research Su ects  ll ersons su ecte  to scientific 
research  hether through scientific surve  see ing 
opinions or examinations (medical or laboratory) 
and diagnosis and therapy after having their written 
consent.

4. املبحوثــون: هــم جميــع األشــخاص املُجــَرى عليهــم البحــث العلمــي، 
الــرأي، أو  العلميــة أو اســتطالع  ســواًء عــن طريــق االســتبانة 
بالفحــص )الطبــي / املخبــري( و التشــخيص والعــالج، و ذلــك 

ــك.  ــى ذل ــة عل ــم اخلطي ــداء موافقته ــد إب بع

5. ca e ic ree o  he right of aca e icians to 
pursue research and knowledge freely within the 
internationally established academic traditions 

املوضوعــات  تنــاول  يف  األكادمييــن  حــق  األكادمييــة:  احلريــة   .5
ــة  ــة وفــق القواعــد واألعــراف األكادميي ــة بحري ــة واملعرفي البحثي

املتعــارف عليهــا عامليــاً.

6. uthors  ersons hose na es are inclu e  in 
the research output and effectively contributed 
to it and are responsible and accountable for its 
procedures and results.

العلمــي،  اإلنتــاج  أســماؤهم يف  املدرجــة  املؤلفــون: األشــخاص   .6
مــوا إســهامات حقيقيــة ومهمــة إلجنــاز البحــث العلمــي،  الذيــن قدَّ

وهــم املســؤولون واملســاءلون عــن إجــراءات البحــث ونتائجــه.
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7. Research iscon uct  violations  a ricating 
ata an  results  or falsification of scientific 

procedures to arrive at certain results not 
supported by the research; or plagiarizing and 
misquoting the ideas of others; or recycling 
already published research by self or others; or 
intentionally dropping the names of persons that 
participated in the research or including persons 
that did not participate in the research; or other 
mistakes and violations.

باختــالق  القيــام  العلمــي:  البحــث  يف  الســلوكية  التجــاوزات   .7
البيانــات أو النتائــج؛ أو تزييــف و حتريــف اإلجــراءات البحثيــة 
للوصــول إلــى نتائــج محــددة ال يدعمهــا البحــث؛ أو الغــش مــن 
خــالل انتحــال أفــكار اآلخريــن وســرقتها، أو االقتبــاس املخــّل، 
أو إعــادة تدويــر إنتــاج بحثــي ســبق نشــره للشــخص نفســه، أو 
لآلخريــن، أو إغفــال ذكــر أســماء املشــاركن يف البحــث أو إضافــة 
أســماء أشــخاص لــم يشــاركوا يف البحــث، أو غيــر ذلــك مــن 

األخطــاء، أو املخالفــات.

8. Scientific research on hu an eings  hese are 
legalized procedures conducted on human beings 
with the aim of gathering information and testing 
h otheses for scientific ur oses

8. البحــث العلمــي علــى اإلنســان: هــو اإلجــراءات املقننــة التــي جُتــَرى 
علــى اإلنســان، بهــدف جمــع املعلومــات، و اختبــار الفرضيــات 

ــة. لألغــراض العلمي

9. Scientific research on ani als  hese are legali e  
procedures conducted on animal with the aim of 
gathering information and testing hypotheses for 
scientific ur oses

9. البحــث العلمــي علــى احليــوان: هــو اإلجــراءات املقننــة التــي جُتــَرى 
ــات  ــار الفرضي ــات بهــدف جمــع املعلومــات، و اختب ــى احليوان عل

لألغــراض العلميــة.

10. on ict of nterests  the situation here a researcher 
is in a osition to erive ersonal enefits fro  
actions or ecisions a e in his her role or official 
capacity in the research or research projects.

10. تضــارب املصالــح: يشــير الــى احلــاالت التــي قــد متّكــن الباحــث 
مــن احلصــول علــى منافــع شــخصية مــن قــرارات أو إجــراءات 
يقــوم بهــا بحكــم دوره املهنــي أو موقعــه الرســمي يف البحــث أو 

ــي. املشــروع البحث

11. Copy rights: It is a form of legal protection that 
reserves author s rights hen re rinting his 

intellectual  scientific ro uction or ro ucing ne  
original works.

11. حقــوق الطبــع: هــي صيغــة للحمايــة القانونيــة حتفــظ حقــوق 
املؤلــف عنــد إعــادة طباعــة إنتاجــة الفكري/العلمــي أو إنتــاج عمــل 

أصلــي جديــد.

12. Patent: Legal right or title (local or international) for 
the owner of a patent the sole right to exclude others 
from making, using, or selling an invention.

ــي( يُعطــي  ــي أو دول ــي )محل ــراع: هــي ضمــان قانون ــراءة االخت 12. ب
ــم يف إنتــاج اختراعــه،  مبوجبهــا صاحــب البــراءة احلــق يف التحكُّ

ــه.  أو اســتخدامه، أو املتاجــرة ب

13. Research risks: The potential harm which the 
researchers, participants, research subjects and the 
surrounding environment may be subjected to when 
conducting research.

13. مخاطــر البحــث: األضــرار التــي مــن احملتمــل أن يتعــرض لهــا 
أثنــاء  يف  احمليطــة  والبيئــة  واملبحوثــون  واملشــاركون  الباحثــون 

إجــراء البحــث.
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14. onfi entialit  Refraining fro  isclosing or 
transmitting data, information or results related to 
the research or scientific e eri ents  or research 
subjects, but only to those authorized to disclose to 
them.

14. الســرية: عــدم إفشــاء، أو متريــر أي بيانــات، أو معلومــات، أو 
نتائــج تتعلــق بالبحــوث أو التجــارب العلميــة، أو املبحوثــن إال ملــن 

يصــرح بإفشــائها لهــم.

15. Privacy: preserve the circumstances pertaining to 
the participants in terms of customs, thoughts and 
what is required conventionally.

15. اخلصوصيــة: احملافظــة علــى الظــروف اخلاصــة باملشــاركن مــن 
حيــث العــادات، والتفكيــر، ومــا يقتضيــه الُعــرف.

16. Online publishing: Publishing part or all of the 
scientific out ut on the internet  ith or ithout a fee

16. النشــر اإللكترونــي: النشــر العلمــي لبعــض، أو كل اإلنتــاج العلمــي 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة، برســوم ماليــة، أو بدونهــا.

Article 2: Objectives of the " Rules 
Governing the Ethics of Scientific 
Research"

املادة الثانية: أهداف “القواعد املنظمة 
ألخالقيات البحث العلمي” 

King Saud University strives to achieve a group of 
objectives through these rules including the following:

تســعى جامعــة امللــك ســعود إلــى حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف مــن 
خــالل هــذه القواعــد، ومــن ضمنهــا: 

1. Ensure and deepen the values of honesty, 
integrity, fairness, transparency and equal 
opportunities among all persons involve 
in scientific research in the university and 
those collaborating with it.

تأكيــد وترســيخ قيــم األمانــة، والنزاهــة، والعدالــة، والشــفافية،   .1  
وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع العاملــن بالبحــث العلمــي باجلامعــة، 

ــا. ــن معه واملتعاون

2. Deepen the concepts of “responsibility” and 
“accountability” among all persons involve 
in scientific research in the university.

ترســيخ مفهومــي “املســؤولية”، و“املســاءلة” لــدى جميــع العاملــن   .2  
بالبحــث العلمــي باجلامعــة.

3. Encourage the disclosure and reporting by 
researchers, students and others of any ethical 
misconduct that they become aware of.

التشــجيع علــى اإلفصــاح واإلبــالغ مــن ِقبــل الباحثــن، والطــالب،   .3  
وغيرهــم، عــن أيِّ جتــاوزات أخالقيــة يف الســلوك البحثــي قــد 

ــف لهــم. تتكشَّ

4. Improve the effectiveness, quality and excellence 
of the universit  scientific research locall  an  
internationally.  

رفــع الكفــاءة، واجلــودة، والتميُّــز يف البحــث العلمــي للجامعــة   .4  
وعامليــاً.  محليــاً 

5. Educate researchers, students, administrators 
and collaborators on ethical research and its 
various aspects; and raise their awareness.

يف  معهــم  املتعاونــن  واإلداريــن  والطــالب  الباحثــن  تثقيــف   .5  
البحــث العلمــي بالســلوك األخالقــي الســوي وجوانبــه املختلفــة يف 

ممارســة أبحاثهــم العلميــة، وكذلــك نشــر الوعــي بينهــم.
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6. oster the re utation of the universit  through 
ethical ractice in scientific research in accor ance 
with the best international practices.  

تعزيــز ســمعة اجلامعــة عامليــاً مــن خــالل املمارســات األخالقيــة   .6
املنضبطــة يف البحــث العلمــي طبقــاً للمعاييــر وأفضل املمارســات 

العامليــة.

Article 3: The Scope of Application 
for the" Rules Governing Ethics of 
Scientific Research "

املنظمــة  القواعــد  تطبيــق  "نطــاق  الثالثــة:  املــادة 
العلمــي" البحــث  ألخالقيــات 

1. he Rules Governing Ethics of Scientific Research 
 are in ing on to all ing Sau  niversit s facult  

researchers, students and those collaborating or 
contracting with the university to conduct research 
; they should be  committed to  these rules.

1. تُطبَّــق القواعــد املنظمــة ألخالقيــات البحــث العلمــي علــى منســوبي 
يف  وَمــْن  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  مــن  ســعود  امللــك  جامعــة 
حكمهــم، وكذلــك علــى الباحثــن، والطــالب، وجميــع َمــْن يتعــاون، 
أو يتعاقــد مــع اجلامعــة يف مجــال البحــث العلمــي، ويلتــزم اجلميــع 

بتطبيقهــا.

 he Rules Governing Ethics of Scientific 
Research  are in ing on all scientific out uts 
inclu ing oo s  u lishe  research in scientific 
journals, students research, theses, dissertations, 
conference proceedings, published studies, 
scientific essa s  re orts  rinte  or u lishe  
studies, patents, photographic data, catalogues, 
arts & artifacts, software design, data bases, 
printed materials on the internet, media postings 
and public lectures.

العلمــي« كل  لـــ »القواعــد املنظمــة ألخالقيــات البحــث  2. يخضــع 
منتــج علمــي شــاماًل الكتــب، والبحــوث املنشــورة يف الدوريــات 
العلميــة، وأبحــاث الطــالب، والرســائل، واألطروحــات، واألعمــال 
املنشــورة يف وقائــع املؤمتــرات، واملقــاالت العلميــة، والتقاريــر، أو 
الدراســات املطبوعــة، أو املنشــورة، وبــراءات االختــراع، والبيانــات 
وإنتــاج  التشــكيلية،  الفنــون  وإنتــاج  الكتالوجــات،  أو  املصــورة، 
ــات، وكل مــا يُنشــر  ــم قواعــد البيان البرامــج احلاســوبية، وتصمي
يف صفحــات اإلنترنــت، ووســائل اإلعــالم، واحملاضــرات العامــة.

Article 4: Values  of Scientific Research 
and Practices املادة الرابعة: قيم وممارسات البحث العلمي

l l ersons involve  in scientific research shall 
abide by the following values and practices:

ــم واملمارســات  ــة بالقي ــون يف البحــث العلمــي يف اجلامع ــزم العامل يلت
اآلتيــة: 

1. Honesty: The faithfulness of researchers to what 
they were entrusted to do, and their adherence 
to full truth throughout the different stages of 
the research processes starting from the design 
stage to the publishing of its results;  guarding 
the intellectual properties of others;  honoring 
the promises and agreements without breaching 
them.   

بــه،  القيــام  الباحثــون علــى  أُؤمُتــن  التــام مبــا  الوفــاء  األمانــة:   .1
واحملافظــة الكاملــة علــى الصــدق يف جميــع عمليــات ومراحــل 
ــى نشــر  ــم البحــث حت ــن تصمي ــدءاً م ــه ب البحــث العلمــي املختلف
نتائجــه، مــع احلفــاظ علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة لآلخريــن، 
باإلضافــة إلــى االلتــزام بالوعــود واالتفاقيــات وعــدم خيانتهــا. 



Rules Governing the Ethics of Scientific Research

14

2. Integrity: To distance oneself from any undeserved 
enefits or encroaching on others  rights or their 

intellectual properties; or preferring self-interests 
over public interests.  

ة  2 .  النزاهة: االبتعاد و الترُفع عن أي مكاســب بحثية غير مســتحقَّ
أو التعــدي علــى حقــوق اآلخريــن و نتاجهــم الفكــري بــدون وجــه 

حــق، أو إيثــار املصالــح الشــخصية علــى املصالــح العامــة.  

3. Equality: Exhibit fairness and respect in dealing 
with other researchers and research subjects 
and not to discriminate between them based on 
their origin, gender, cultural background, religious 
eliefs or olitical affiliations  

البحــث  أطــراف  جميــع  واحتــرام  العــادل  التعامــل  املســاواة:   .3
واملبحوثــن، وعــدم التمييــز بينهــم بنــاًء علــى أصولهــم العرقيــة 
أو  الدينيــة  معتقداتهــم  أو  الثقافيــة  خلفياتهــم  أو  جنســهم  أو 

السياســية. انتماءاتهــم 

4. Objectivity: Presentation of research results and 
facts truthfully without distortion or manipulation 
to serve certain objectives or beliefs not related 
to the research.

4. املوضوعيــة: عــرض النتائــج و احلقائــق املتأتيــة مــن البحــث العلمــي 
بصورتهــا احلقيقيــة والنقيــة كمــا هــي وعــدم تشــويهها أو توجيههــا 
خلدمــة أغــراض أو معتقــدات ال متــت للبحــث العلمــي ونتائجــه 

بصلة.

5. Research freedom: The rights of researchers to 
select research topics that they wish to pursue 
and their rights to select and use  relevant 
methodology, along with  their right to select the 
outlet that they want to publish their research 
results.

ــة  ــار املوضوعــات البحثي ــة البحثيــة: حــق الباحثــن يف اختي 5. احلري
املنهجيــة  اســتخدام  يف  وحقهــم  طرحهــا،  يف  يرغبــون  التــي 
املناســبة للبحــث، و حقهــم يف اختيــار األوعيــة العلميــة املثلــى 

لعــرض نتاجهــم املعــريف مــن البحــث.

6. Openness: Response by researchers to the 
research community when requesting the data 
and information that have been used to obtain the 
research results for the purpose of reproducing, 
re confir ing or u ating of results

طلــب  عنــد  البحثــي  للمجتمــع  الباحثــن  اســتجابة  االنفتــاح:    .6
الباحثــن  ِقبَــل  مــن  اســتخدمت  التــي  واملعلومــات  البيانــات 
ــج أو  ــد النتائ ــج البحــث، مــن أجــل أعــادة تأكي ــى نتائ للوصــول إل

نقدهــا.  أو  حتديثهــا 

 ccurac  sing a ro riate etho s  roce ures 
an  tools to eal ith ata to o tain scientific 
results free from mistakes that may lead to 
erroneous an  fictional research results

7. الدقــة: اســتخدام الطــرق واإلجــراءات واألدوات املناســبة للتعامــل 
ــة خاليــة مــن  ــة دقيق ــى قياســات علمي ــع البيانــات للوصــول إل م
األخطــاء التــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج بحثيــة مضللــة وغيــر حقيقيــة. 

 onfi entialit  an  rivac he right of in ivi uals 
and groups participating in the research to 
preserve the data and information collected about 
them in terms of: where it is stored and how they 
will be used or shared with others.

8. الســرية واخلصوصيــة: حــق األفــراد واجلماعــات املشــاركن يف 
التــي  واملعلومــات  البيانــات  العلمــي يف احلفــاظ علــى  البحــث 
ــة اســتخدامها،  جُتمــع عنهــم و تخصهــم مــن حيــث: طــرق وكيفي

ومشــاركتها أو إطــالع اآلخريــن عليهــا. 

 rans arenc  an  ccounta ilit  ull rea iness 
and ability to present the procedures and methods 
that were used in the research and the readiness 
to be accountable for the procedures and results 
of the research and its implications.   

لعــرض  والقابليــة  التــام  االســتعداد  واملســاءلة:  الشــفافية   .9
العلمــي،  البحــث  اســتخدمت يف  التــي  واألســاليب  اإلجــراءات 
البحــث  يتعلــق بإجــراءات  و االســتعداد للمســاءلة عــن كل مــا 

عليــه. املترتبــة  واإلســتحقاقات  ونتائجــه 
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10. Responsibility: Researchers are expected to 
carry out the research, functions and roles 
assigned to them to the fullest; they should be 
committed and motivated with their undertakings 
without external supervision

10. املســؤولية: اضطــالع الباحثــن وقيامهــم باملهــام واألدوار املوكلــة 
إليهــم علــى أكمــل وجــه، والتزامهــم بهــا بدافــع ووازع داخلــي دون 

رقابــة خارجيــة.

11. Research Su ervisors  Res onsi ilit  ocus an  
lay emphasis on students and researchers, thus 
directing them to adhere to the rules of ethical 
scientific research  an  aintain honest  in their 
research participation. 

ــن  ــى الطــالب والباحث ــد عل ــي املســؤول: التأكي 11. اإلشــراف البحث
وأخالقياتــه،  العلمــي  البحــث  قواعــد  اتبــاع  نحــو  وتوجيههــم 

العلميــة جتــاه مشــاركاتهم البحثيــة. والتــزام األمانــة 

12. Responsibility Towards Society: Directing 
scientific research to serve the societ  an  
elevate it, and alleviating any suffering or danger 
that the community might face.

12. املســؤولية جتــاه املجتمــع: توجيــه البحــث العلمــي نحــو خدمــة 
املجتمــع واالرتقــاء بــه مبــا يحقــق اخليــر للجميــع، و مينــع أو 

يخفــف مــا قــد يتعــرض لــه املجتمــع مــن مخاطــر وأضــرار.

 erit  o one shoul  lunge into scientific 
research unless he/she has its tools and 
competence, and should work to develop and 
maintain research cumulative capacities and 
experiences.

13. اجلــدارة:  أن ال يتصــدى للعمــل البحثــي إال مــن ميتلــك أدواتــه 
واخلبــرات  القــدرات  تلــك  تنميــة  علــى  والعمــل  وقدراتــه، 

عليهــا. واحلفــاظ  التراكميــة 

 egalit  ull no le ge of all the ter s of the 
scientific research ith regar s to la s  rules an  
policies that are to be followed without having 
prejudice to them.

ــا يخــص البحــث  ــكل م ــة ب ــة الكامل ــة: املعرف 14. املشــروعية القانوني
العلمــي مــن قوانــن ولوائــح وسياســات واتباعهــا وعــدم اإلخــالل 

بهــا.

15. Care Towards Human Beings: maintain the 
rights, the dignity and privacy of life, a goal that 
must be observed when conducting research 
on hu ans  ll necessar  recautions an  
preventive measures against any risks or 
potential actions that could damage life during 
scientific e eri ent shoul  e ta en

وكرامتــه  اإلنســان  حيــاة  علــى  احلفــاظ  باإلنســان:   العنايــة   .15
وخصوصيتــه، وهــي الغايــة األســمى التــي يجــب مراعاتهــا عنــد 
إجــراء البحــوث عليــه، و اتخــاذ احليطــة و اإلجــراءات الالزمــة 
للوقايــة مــن أي مخاطــر أو أضــرار محتمــل أن يتعــرض لهــا 

اإلنســان موضــع التجربــة العلميــة.

 ni al are  f there is necessit  to con uct 
scientific e eri ents on ani als  all 
precautionary measures must be taken to provide 
the appropriate environment for the experiment, 
thus mitigating pain and suffering of the animals.

العنايــة باحليــوان: إذا دعــت الضــرورة إلــى إجــراء التجــارب   .1٦
التدابيــر  كافــة  تؤخــذ  أن  يجــب  احليــوان،  علــى  العلميــة 
التجربــة،  إلجــراء  املالئمــة  الظــروف  لتوفيــر  واالحتياطــات 

للحيــوان. واملعانــاة  األلــم  وتخفيــف 
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Article 5: General Provisions and Rules املادة اخلامسة: مواد وقواعد عامة

1. he Rules Governing the Ethics of Scientific 
Research” is a set of principles, values, procedures 
and behavioral practices that guides all those 
involves in scientific research  research su ects 
and stakeholders to distinguish between what is 
acceptable and what is not acceptable in terms 
of  roce ures an  ractices relate  to scientific 
research, its application and practical compliance.

 1. القواعــد املنظمــة ألخالقيــات البحــث العلمــي هــي مجموعــة 
ــي  ــم واإلجــراءات واملمارســات الســلوكية الت ــادئ والقي املب
واملبحوثــن  العلمــي  البحــث  يف  العاملــن  جميــع  تســاعد 
وأصحــاب العالقــة علــى التمييــز بــن مــا هــو مقبــول، ومــا 
هــو غيــر مقبــول مــن األنشــطة واملمارســات املتعلقــة بالبحــث 

العلمــي وتطبيقهــا واالمتثــال لهــا عمليــاً.

2. The overall aim of the “Rules Governing the Ethics 
of Scientific Research  is to rovi e a general 
framework of principles, values, procedures and 
behaviors for all persons involved in research to 
a here to  his ill a e the scientific research 
at King Saud University meet the criteria and best 
international practices; and that these rules serve 
as references and guidelines to evaluate their 
behavior and make them accountable.

 2. الهــدف العــام مــن “القواعــد املنظمــة ألخالقيــات البحــث 
والقيــم  املبــادئ،  مــن  عــام  إطــار  توفيــر  هــو  العلمــي”، 
قبــل جميــع  مــن  بهــا  لاللتــزام  واإلجــراءات  والســلوكيات 
يف  العلمــي  البحــث  ليكــون  العلمــي  البحــث  يف  العاملــن 
جامعــة امللــك ســعود متوافقــاً مــع املعايير وأفضل املمارســات 
العامليــة، وأن تكــون هــذه القواعــد مرجعــاً ومرشــداً لهــم 

أو مســاءلتهم. لتقييــم ســلوكهم،  وأساســاً 

3. ersons involve  in scientific research shoul  
exhibit the highest performance standards, ethics 
and good practices, and be fully aware of the “Rules 
Governing the Ethics of Scientific Research

 3. علــى جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي أن يلتــزم أعلــى 
وأن  اجليــدة،  واملمارســات  واألخالقيــات  األداء  معاييــر 
يكونــوا علــى درايــة تامــة بـــ “القواعــد املنظمــة ألخالقيــات 

العلمــي”. البحــث 
4. ll ersons involve  in scientific research shoul  

work and support what is good for the society and 
the public interest, and to prevent or mitigate any 
societal a ages through scientific research

يلتــزم جميــع العاملــن يف البحــث العلمــي بالعمــل نحــو دعــم   .4
مــا فيــه خيــر للمجتمــع واملصلحــة العامــة، ومنــع أو تخفيــف 

األضــرار املجتمعيــة مــن خــالل البحــث العلمــي.

5. ll ersons involve  in scientific research shoul  e 
fully aware of the different rules, bylaws, institutional 
roce ures relate  to scientific research an  co l  

by them.

 5. علــى جميــع العاملــن يف البحــث العلمــي اإلملــام باألنظمــة 
واللوائــح والسياســات املؤسســية املتعلقــة يف البحــث العلمــي 

ــد بهــا. والتقيُّ
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6. ll ersons involve  in scientific research 
shall a here to the rules of on ict of 
nterests as s ecifie  in the he a  of 
Ethics of research on living Creatures” and 
its “Implementing Regulations” and declare 
an  financial con ict of interest  an  eclare 
the  in case of receiving financial su ort 
from governmental, private or charitable 
organizations.

يلتــزم جميــع العاملــن بالبحــث العلمــي باجلامعــة بالقواعــد   .6 
»نظــام  يف  عليهــا  املنصــوص  املصالــح  بتعــارض  املتعلقــة 
أخالقيــات البحــث العلمــي علــى الكائنــات احليــة« والئحتــه 
التنفيذيــة، واإلفصــاح عــن أي تعــارض مالــي يف املصالــح، أو 
يف حــال احلصــول علــى منــح ماليــة مــن الهيئــات احلكوميــة 

ــة. واخلاصــة، أو اخليري

7. ll ersons involve  in scientific research 
at the university, must disclose and 
re ort an  financial relationshi s ith an  
party related to the research or external 
parties approached for support, through 
sponsoring the research, monetary 
support, or provision of material or others.  

ــع العاملــن بالبحــث العلمــي باجلامعــة يف حــال  ــزم جمي يلت  .7 
وجــود عالقــات بحثيــة، أو ماليــة مشــتركة مــع أيــة جهــة 
ذات عالقــة مباشــرة مبوضــوع البحــث باإلفصــاح عــن تلــك 
التــي  األخــرى  اخلارجيــة  واألطــراف  للجامعــة  العالقــة 
ــى دعــم مالــي للبحــث،  ــم الســعي إليهــا للحصــول عل قــد يت
ويشــمل املنافــع املباشــرة وغيــر املباشــرة، مثــل: الرعايــة، أو 

الدعــم املالــي، أو توفيــر املــواد، أو غيرهــا.

 ll ersons involve  in scientific research 
at the university shall obtain the necessary 
official a rovals to o tain research 
funding from external sources and inform 
the university.

يلتــزم جميــع العاملــن بالبحــث العلمــي باجلامعــة باحلصــول   .8 
علــى التصاريــح الضروريــة يف حــال طلــب متويــل للبحــث مــن 

أطــراف خارجيــة مــع ضــرورة إعــالم اجلامعــة بذلــك.

 ll ersons involve  in scientific research 
shall observe the religious guidelines, 
professional and academic ethics when 
con ucting scientific research

يلتــزم جميــع العاملــن بالبحــث العلمــي باجلامعــة مبراعــاة   .9 
الضوابــط الشــرعية واألخالقيــات املهنيــة واألكادمييــة عنــد 

إجــراء بحوثهــم. 

10. Research supervisors are required to raise 
the awareness of the students and junior 
researchers on the ethical principles of 
scientific research in accor ance ith hat 
is stated in this document and provide 
suitable environment where they can 
discuss issues related to ethics freely and 
transparently.

 10. يلتــزم املشــرفون علــى البحــوث بتوعيــة الطــالب والباحثــن 
املبتدئــن باملبــادئ والســلوكيات األخالقيــة للبحــث العلمــي 
بحســب مــا ورد يف هــذه الوثيقــة، وتوفيــر البيئــة البحثيــة 
املناســبة، التــي تناقــش مــن خاللهــا القضايــا املتعلقــة بالقيــم 

األخالقيــة بُحرّيــٍة وشــفافية.
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Article 6: The University Obligations املادة السادسة: التزامات اجلامعة

1. The University is committed to raise 
awareness about the rules, systems, bylaws 
an  roce ures concerning ethics of scientific 
research, and to take steps to ensure their 
interpretations and dissemination among all 
ersons involve  in scientific research at the 

university. 

تلتــزم اجلامعــة بالتوعيــة باألنظمــة واللوائــح واإلجــراءات   .1 
التــي تختــص بأخالقيــات البحــث العلمــي، واتخــاذ إجــراءات 
تضمــن تفســيرها ونشــرها بــن العاملــن يف البحــث العلمــي 

يف اجلامعــة.

2. The university is committed to the highest 
ethical stan ar s an  ractices  scientific 
honesty and professional integrity in 
scientific research  an  to eal fir l  ith 
any research misconduct of those who 
commit them as stipulated in article 3 of this 
document.

تلتــزم اجلامعــة بأعلــى املعاييــر واملمارســات األخالقيــة،   .2 
واألمانــة العلميــة، والنزاهــة املهنيــة، يف البحــث العلمــي، 
جتــاوزات  أي  مــع  بحــزم  والتعامــل  عليهــا،  واحملافظــة 
ــاً  ــة طبق ــذ هــذه الوثيق ــع حتــت نطــاق تنفي ــن يق ســلوكية مل

للمــادة الثالثــة منهــا.
3. The University is committed to protect the 

concepts and practices related to academic 
freedom as a basis for research activities; 
to pursue and produce knowledge; and 
the freedom of researchers to choose 
their research partners within the limits of 
the university and the framework of the 
academic environment.

املتعلقــة  واملمارســات  املفاهيــم  بحمايــة  اجلامعــة  تلتــزم   .3 
بهــدف  البحثــي  للنشــاط  كأســاس  األكادمييــة  باحلريــة 
حتصيــل املعرفــة وإنتاجهــا، واختيــار الباحثــن لشــركائهم 
يف البحــث، وذلــك ضمــن حــدود اجلامعــة وإطــار البيئــة 

واملجتمعيــة. األكادمييــة 

4. The University is committed to provide the 
environment that allows the practice of 
res onsi le ethical ehavior in the fiel  of 
scientific research

تلتــزم اجلامعــة بتوفيــر البيئــة التــي تتيــح ممارســة الســلوك   .4 
املســؤول واألخالقــي يف مجــال البحــث العلمــي.

5. The University is committed to provide a 
safe environment that allows conducting 
scientific research  rotect in ivi uals an  
prevent any dangers that may emanate from 
scientific research

تلتــزم اجلامعــة بتوفيــر بيئــة آمنــة تســمح بإجــراء بحــوث   .5 
أليــة  تعرضهــم  وعــدم  األفــراد  ســالمة  وبحمايــة  علميــة 

العلمــي. بالبحــث  متعلقــة  أخطــار 

6. The University is committed to provide 
appropriate and effective environment 
that encourages an  ro otes scientific 
research  through a inistration  finance  
policies and bylaws.

تتصــف  التــي  املناســبة  البيئــة  بتوفيــر  اجلامعــة  تلتــزم   .6 
ــه، ســواًء  ــى البحــث العلمــي ورعايت ــاءة والتشــجيع عل بالكف
السياســات  مــن خــالل  أم  واملالــي،  اإلداري  املنظــور  مــن 

واألنظمــة.
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7. University is committed to foster the capacity 
of researchers and students and train them 
on ethical research practices.

تلتــزم اجلامعــة بتعزيــز قــدرة الباحثــن والطــالب وتدريبهــم   .7 
ــى املمارســات األخالقيــة يف مجــال البحــث العلمــي. عل

8. The University is committed to prevent 
misusing the power of research supervision; 
and to foster the respect of individual values, 
and to value outstanding individuals.

تلتــزم اجلامعــة مبنــع إســاءة اســتخدام ســلطة اإلشــراف   .8
املتميزيــن. وتقديــر  الفــرد،  احتــرام  قيــم  وتعزيــز  البحثــي، 

9. The University is committed to provide a 
mechanism and appropriate procedures for 
re orting an  ealing ith scientific research 
misconduct and violations.

تلتــزم اجلامعــة بتوفيــر آليــة وإجــراءات مناســبة للتبليــغ   .9 
البحــث  مجــال  يف  الســلوكية  التجــاوزات  مــع  والتعامــل 

العلمــي.

10. The University is committed to identify appropriate 
penalties for each violations indicated in the “Rules 
Governing the Ethics of Scientific Research

 10. تلتــزم اجلامعــة بتحديــد العقوبــات املناســبة لــكلِّ مخالفــة، 
أو إخــالل ملــا ورد يف »القواعــد املنظمــة ألخالقيــات البحث 

العلمي«.

11. The University is committed not to discriminate 
among individuals or groups involved in research 
based on gender, origin, race, religion, or based on 
other factors that are not related to their competency, 
integrit  or a ilit  in scientific research

تلتــزم اجلامعــة بعــدم التمييــز، أو التفرقــة بــن األفــراد   .11 
واجلماعــات ذوي العالقــة بالبحــث علــى أســاس اجلنــس، 
أو األصــل، أو الِعــرق، أو الديــن، أو العوامــل األخــرى التــي 
ليــس لهــا عالقــة بجدارتهــم، أو نزاهتهــم، أو مقدرتهــم يف 

مجــال البحــث العلمــي.

12. The University is committed to honor its contracts 
an  agree ents  ensure technical an  financial 
honesty in administering research projects; and 
to loo  for the scientific values in research or  
regar less of ersonal enefits

واالتفاقيــات،  العقــود  علــى  باحملافظــة  اجلامعــة  تلتــزم   .12 
وحتــري األمانــة الفنيــة واملاليــة جتــاه إدارة املشــروعات 
األعمــال  يف  العلميــة  القيمــة  عــن  والبحــث  البحثيــة، 

الشــخصية. املنافــع  عــن  النظــر  بغــض  البحثيــة 

13. The University encourages its researchers to 
engage in collaborative and cooperative projects 
with other researchers and distinguished scientists 
from local and international institutions; in addition, 
it promotes and supports multidisciplinary research. 

القيــام  الباحثــن علــى  تشــجع اجلامعــة منســوبيها مــن   .13 
مــن  غيرهــم  مــع  وتعاونيــة  مشــتركة  بحثيــة  مبشــاريع 
األخــرى  املؤسســات  مــن  املميزيــن  والعلمــاء  الباحثــن 
احملليــة والدوليــة، إضافــة إلــى تشــجيع البحــوث املتعــددة 

ودعمهــا. التخصصــات 
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Article 7: Researchers Obligations املادة السابعة: التزامات الباحثني

1. Researchers are committed to use appropriate 
research methods; build their conclusions on 
original an  critical scientific etho ologies  
and document their results and interpretations 
objectively.

يلتــزم الباحثــون باســتخدام الطــرق البحثيــة املناســبة، وأن   .1 
ــر العلمــي الناقــد  ــة التفكي ــى منهجي ــوا اســتنتاجاتهم عل يبن
املؤصــل، وأن يوثقــوا النتائــج والتفســيرات البحثيــة بــكلِّ 

موضوعيــة.

2. Researchers are committed to full honesty in 
their research practices; and to honor what 
was agreed upon with those who support or 
finance the research    

البحثيــة،  املمارســات  كل  يف  باألمانــة  الباحثــون  يلتــزم   .2 
الداعمــة  اجلهــات  مــع  عليــه  االتفــاق  مت  مبــا  وااللتــزام 

للبحــث. واملمولــة 

3. Researchers are committed to objectivity, 
an  to avoi  ias in all as ects of scientific 
research.

كل  يف  التحيُّــز  وجتنُّــب  باملوضوعيــة،  الباحثــون  يلتــزم   .3 
العلمــي. بالبحــث  املتعلقــة  اجلوانــب 

4. Researchers are committed to the subject of 
research, its purposes, objectives, and tools 
that help to achieve those aims.

البحــث،  مبوضــوع  العلمــي  البحــث  يف  العاملــون  يلتــزم   .4 
وأغراضــه، وأهدافــه، والطــرق التــي حتقــق هــذه األهــداف.

5. Researchers and research supervisors are 
committed to be knowledgeable and aware of 
the university rules, bylaws and procedures 
regar ing scientific research an  u lishing  
an  ensure that the scientific research 
process is conducted in accordance with 
the Rules Governing the Ethics of Scientific 
Research".

باالطــالع  البحــوث  علــى  واملشــرفون  الباحثــون  يلتــزم   .5 
والدرايــة التامــة بأنظمــة اجلامعــة ولوائحهــا وإجراءاتهــا 
التــي تخــص البحــث والنشــر العلمــي، والتأكــد مــن أن عمليــة 
البحــث العلمــي تتــم وفــق "القواعــد املنظمــة ألخالقيــات 

العلمــي". البحــث 

6. Researchers are committed to the university 
practices and procedures when publishing 
their academic work in a manner that it 
reali es the universit s o ectives an  in 
accordance with the university rules and 
bylaws.

6. يلتــزم الباحثــون باملمارســات واإلجــراءات املتبعــة باجلامعــة، 
فيمــا يتعلــق بنشــر األعمــال األكادمييــة وإتاحتهــا علــى النحو 
ــق مــع األنظمــة  ــة، مبــا يتواف ــح اجلامع ــذي يحقــق مصال ال

واللوائــح. 



القواعد المنظمة 0خالقيات البحث العلمي

21

7. Researchers and research supervisors are 
committed to behave responsibly toward 
research work; and to ensure that the 
design of their research, or the research 
they supervise are conducted within the 
university policies and bylaws related to 
scientific research ethics

ــاع الســلوك  ــى البحــوث باتب ــون واملشــرفون عل ــزم الباحث 7.  يلت
البحثــي، والتأكــد مــن أن تصميــم  العمــل  املســؤول جتــاه 
بحوثهــم، أو البحــوث التــي يشــرفون عليها تتم وفق سياســات 
اجلامعــة ولوائحهــا التــي تخــص أخالقيــات البحــث العلمــي.

8. Researchers are committed not to 
provide any misleading or false data 
regarding their experience and earlier 
training that the  ha  their ualifications 
an  aca e ic egrees  their affiliations  
services they provide or their published 
work.

ــة،  ــزم الباحثــون بتجنــب إعطــاء أي بيانــات غيــر حقيقي 8.  يلت
أو خادعــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بخبراتهــم والتدريبــات التــي 
حصلــوا عليهــا، وكفاءاتهــم ودرجاتهــم العلميــة، واجلوائــز 
ــة، واخلدمــات  ــوا عليهــا، وانتمائهــم جلهــة معين التــي حصل

ــي أنتجوهــا. ــا، واملطبوعــات الت ــي يقدمونه الت

9. Researchers are committed to use 
academic freedom in a manner consistent 
with honest and responsible behavior 
during the research process; knowledge 
production; pursuing truth and publishing.

بأســلوٍب  باســتخدام احلريــة األكادمييــة  الباحثــون  يلتــزم    .9
يتماشــى مــع الســلوك األمــن واملســؤول خــالل عمليــة البحث، 
ــى نشــرها. ــاج املعرفــة، والســعي نحــو احلقيقــة، إضافــة إل وإنت

10. Researchers are committed, in practicing 
their rights of academic freedom, to exert 
the highest level of responsibility not to 
damage the reputation of the university, 
an  to aintain the regular o  of or  

10. يلتــزم الباحثــون يف حــال ممارســتهم حلقوقهــم املتعلقــة 
مــن  عــاٍل  قــدر  علــى  يكونــوا  بــأن  األكادمييــة  باحلريــة 
املســؤولية، وأن يأخــذوا يف االعتبــار عــدم اإلضــرار بســمعة 
ــا. ــل به ــى انتظــام ســير العم ــا، واحملافظــة عل ــة وهيبته اجلامع

11. Researchers are committed to exhibit full 
responsibility to ensure quality of the research 
work and the safety of research subjects.

11. يلتــزم الباحثــون باملســؤولية لضمــان جــودة العمــل البحثــي 
وســالمته علــى املبحوثــن.

12. Researchers are committed to acknowledge 
and cite in their research, all those who 
contributed to the research according to 
the authorship regulations mentioned in this 
document.

إلــى  واإلشــارة يف بحوثهــم  باالعتــراف  الباحثــون  يلتــزم   .12
ــْن أســهم يف العمــل البحثــي بحســب قواعــد التأليــف  ُكلِّ َم

املنصــوص عليهــا يف هــذه الوثيقــة.

13. Researchers are committed not to list the 
name of any person as an author to a 
research or a book without real and effective 
contribution of that person in accordance 
with article 1 of this document.

إدراج اســم أي شــخص كمؤلــف  بعــدم  الباحثــون  يلتــزم   .13
فعليــة  إســهامات  وجــود  دون  منشــور  لكتــاب  أو  لبحــث، 
مؤثــرة لــه يف البحــث، أو الكتــاب طبقــاً لتعريــف املؤلفــن 

الــوارد باملــادة األولــى مــن هــذه الوثيقــة .
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14. Researchers are committed, when publishing 
the research including online publishing, to 
list the names of all persons that participated 
effectively in the research; that the signed 
authorship declaration statement must 
include all the names of authors who 
effectively contributed to the research; and 
the declaration must state that all undersigned 
authors have rea  the final version of the 
research that was sent for publishing.

14. يلتــزم الباحثــون بــإدراج أســماء جميــع املشــاركن يف تأليــف 
البحــث عنــد نشــره، مبــا يف ذلــك النشــر اإللكترونــي، كمــا 
يجــب أن يحــدد بيــان التأليــف املعتمــد مــن املؤلفــن أن 
املوقعــن علــى البيــان، فقــط املؤلفــون الفعليــون للبحــث، 
ــم  ــع املؤلفــن بقيامه ــرار جمي ــان إق ويجــب أن يتضمــن البي
ســلّمت  التــي  للبحــث  النهائيــة  النســخة  علــى  باالطــالع 

للنشــر.        

15 Researchers are committed in joint research 
projects, to agree among themselves to 
publish the research before sending it to the 
publisher; inform all participants about their 
rights  res onsi ilities an  utual enefits  
and on the procedures of withdrawing from 
the research at ifferent stages  ll these 
must be agreed upon and included in the 
initial agreement at the beginning of the 
research.  

 15. يلتــزم الباحثــون يف املشــاريع البحثيــة املشــتركة االتفــاق 

فيمــا بينهــم علــى النشــر قبــل إرســال البحــث إلــى الناشــر، 

وتوعيــة الشــركاء بجميــع حقوقهــم وواجباتهــم، والفوائــد 

املتبادلــة، وإجــراءات االنســحاب يف أي مرحلــة، وذلــك يف 

ــة البحــث العلمــي. ــل بداي وثيقــة عقــد البحــث قب

16. Researchers are committed not to submit 
the research for publishing to more than one 
journal at the same time. 

 16. يلتــزم الباحثــون بعــدم تقــدمي العمــل البحثــي للنشــر ألكثــر 
مــن دوريــة يف الوقــت نفســه.

17. Researchers are committed not to present the 
results of their research in the media unless 
they are presented to specialized reviewers 
in refereed journals; this, however, can be 
exempted in certain agreements that allow that.

 17. يلتــزم الباحثــون بعــدم عــرض نتائــج البحــث يف وســائل 
اإلعــالم إال بعــد عرضهــا علــى مجموعــة مــن احملّكمــن 
ذلــك  مــن  ويُســتثنَى  محّكمــة،  دوريــات  يف  املتخصصــن 

بذلــك. التــي تســمح  االتفاقيــات 

18. Researchers are committed when using 
research results of others, for the purpose of 
further studies and analyses, to refer clearly to 
the contributions of the original researchers.

 18. يلتــزم الباحثــون عنــد اســتخدام بيانــات ناجتــة عــن أبحــاث 
اآلخريــن بهــدف إجــراء املزيــد مــن الدراســات والتحليــالت 

باإلشــارة بوضــوح إلــى مســاهمات الباحثــن األصليــن.

19. Researchers are committed to refer to 
an  ac no le ge s onsors an  financial 
supporters when publishing their research.

ــة  ــة أو املمول ــى اجلهــة الراعي ــون باإلشــارة إل ــزم الباحث  19. يلت
للبحــث عنــد نشــر أبحاثهـــم.
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20. Researchers and research subjects have 
the full right to withdraw from the research 
process if they provide convincing reasons to 
the Principal Researcher and the Research 
Sponsor.

20. للباحثــن واملبحوثــن حــق االنســحاب مــن العمليــة البحثيــة 
ــع بهــا رئيــس الفريــق واجلهــة  يف حــال إبــداء مبــررات يقتن

املمولــة.

Article 8: Supervisors and Graduate 
Students’ Obligations

املادة الثامنة: التزامات املشرفني و طالب الدراسات 
العليا:

Taking into accounts the rules stipulated in the 
“Governing Rules for Supervising University 
Theses” that was approved by the University 
Council decision number 11/8/34 dated 26/6/1434 
H, this article summarizes the obligations of the 
supervisor and graduate student as follows:  

مــع مراعــاة مــا ورد يف القواعــد املنظمــة لإلشــراف علــى 
الرســائل اجلامعيــة التــي متــت املوافقــة عليهــا بقــرار 
مجلــس اجلامعــة رقــم 34/8/11 بتاريــخ 1434/6/26هـــ 
تلخــص هــذه املــادة التزامــات كل مــن املشــرف األكادميــي 

وطالــب الدراســات العليــا فيمــا يلــي.

A. Supervisor’s Obligations أ. التزامات املشرف األكادميي

1. Commitment to sincere and honest 
guidance to his students when choosing 
their research topic (Doctorate, Masters or 
Graduation Projects), to ensure originality, 
seriousness and applicability.

التــزام املشــرف بالتوجيــه املخلــص واألمــن لطالبــه عنــد   .1 
اختيــار موضــوع البحــث )ماجســتير، دكتــوراه، أو متطلبــات 
تخــرج(، بحيــث تتوافــر فيــه صفــات األصالــة، واجلــدة، 

والقابليــة للتطبيــق.

2. Not to abuse his/her authority to exploit or 
extorts the student. 

أال يســتغل ســلطته بوصفــه مشــرفاً يف تســخير الطالــب   .2 
وابتــزازه.  الشــخصية،  ملصاحلــة 

3. Commitment to provide help for their students 
to complete their theses and research projects.

أو  رســائلهم  لطالبــه إلجنــاز  املســاعدة  بتقــدمي  االلتــزام   .3 
البحثيــة.  مشــروعاتهم 

4. Commitment to develop the traits of good 
researcher in their students, especially 
seriousness  atience  ersistence  scientific 
honesty, honoring intellectual properties, 
valuing the efforts of others, respecting 
opinions of others, etc.

تنميــة ســمات الباحــث العلمــي وخصائصــه يف الطالــب،   .4 
والســيما اجلديــة، و الصبــر، واملثابــرة، واألمانــة العلميــة، 
ــرام  ــن، واحت ــر جهــود اآلخري ــة، وتقدي وحفــظ حقــوق امللكي

اآلراء، إلــخ.

5. Exhibits fairness and equality among 
students and keep the same distance from 
them.

حتــري العــدل و املســاواة بــن الطــالب، و الوقــوف علــى   .5 
منهــم.  واحــدة  مســافة 
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6. el  stu ents to overco e an  scientific or 
research ifficulties the  a  face uring 
their research.

مســــاعدة الطالــب يف التغلــب علــى مــا يواجهــه من صعوبات   .6 
علميــة و بحثيــة خــالل رســالته.

7. Commitment to the Intellectual Property 
Rights and Copy Rights as stipulated in 

rticle  of this ocu ent hen u lishing 
from theses. 

7.    االلتــزام بحقــوق امللكيــة الفكريــة وحقــوق الطبــع الــواردة يف 
املــادة التاســعة مــن هــذه الوثيقــة عنــد النشــر مــن الرســائل 

العلمية.

B. Student’s Obligations ب. التزامات الطالب

1. ursue o ectivit  an  scientific honest  hen 
discussing opinions or making judgment; 
exhibit accuracy when transcribing and citing 
from others.

توخــي املوضوعيــة و األمانــة العلميــة عنــد مناقشــة اآلراء و   .1 
إصــدار األحــكام، و حتــري الدقــة يف النقــل و االقتبــاس. 

2. Commitment to the behavioral practices 
indicated in the “Rules Governing the Ethics 
of Scientific Research  an  a hering to the 
relevant bylaws approved by the university.

العلمــي  البحــث  املنظمــة ألخالقيــات  بالقواعــد  االلتــزام   .2 
باجلامعــة. ِنظامــاً  املتبعــة  اللوائــح  و  القوانــن  و  وســلوكياته 

3. Practice personal and academic freedom in 
ways that do not contradict university values 
and ethics. 

ممارســة احلريــة الشــخصية واألكادمييــة، مبــا ال يتعــارض   .3 
ــة.  ــم و األخــالق اجلامعي ــع الِقي م

 here to the gui ance  a vice an  irections 
that the supervisor provides.

ــا  ــي يقدمه ــح والتوجيهــات الت ــد باإلرشــادات والنصائ التقي  .4 
املشــرف. 

5. Commitment to the Intellectual Property 
Rights and Copy Rights as stipulated in 

rticle  of this ocu ent hen u lishing 
fro  scientific theses

االلتــزام بحقــوق امللكيــة الفكريــة وحقــوق الطبــع الــواردة يف   .5 
املــادة التاســعة مــن هــذه الوثيقــة عنــد النشــر مــن الرســائل 

العلميــة
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Article 9: Intellectual Property املادة التاسعة: امللكية الفكرية

With reference to what had been stipulated 
regarding Intellectual Property and Technology 
Licensing in the university regulations coupled 
with university councils decision number 
11/8/34 dated 26/6/1434 H concerning the 
regulations on scientific theses su ervision  
the general principles related to intellectual 
property include:

مــع مراعــاة مــا ورد يف الئحــة برنامــج امللكيــة الفكريــة 
وقــرار  اجلامعــة،  يف  بهــا  املعمــول  التقنيــة  وترخيــص 
مجلــس اجلامعــة رقــم 34/8/11 بتاريــخ 1434/6/26هـ، 
الرســائل  علــى  لإلشــراف  املنظمــة  القواعــد  بشــأن 
اجلامعيــة، تتمثــل املبــادئ العامــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة 

يف االلتزامــات التاليــة :

1. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to respect all intellectual 
property rights; this requires not using 
data, methods, results or ideas published 
by others and attribute them to different 
people in a way that contradicts the 
policies and bylaws or ethical values. It is 
also prohibited to infringe on the ideas of 
others and attribute them to other people.

يلتــزم ُكلُّ َمــْن يعمــل بالبحــث العلمــي باحتــرام كافــة احلقــوق   .1 
املتعلِّقــة بامللكيــة الفكريــة، ويترتــب علــى ذلك عدم اســتخدام 
ــكار منشــورة بأســماء  ــج، أو أف ــات، أو أســاليب، أو نتائ بيان
آخريــن ونســبها إلــى غيــر أصحابهــا علــى نحــو يتعــارض 
مــع األنظمــة واللوائــح، أو القيــم األخالقيــة، كمــا يحظــر 
االعتــداء علــى أفــكار اآلخريــن ونســبها إلــى غيــر أصحابهــا.

2. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to encourage and promote 
creative and innovative research and to 
work toward registering discoveries and 
inventions emerged from their research; 
work to preserve the rights of all participating 
arties  highlights the enefits fro  the 

research and assuring fair distribution of 
enefits that a  e erge in accor ance to 

the signed agreements between different 
parties.

يلتــزم ُكلُّ َمــْن يعمــل بالبحــث العلمــي بتشــجيع ودعم البحوث   .2 
االبتــكارات  تســجيل  علــى  والعمــل  واملبتكــرة،  اإلبداعيــة 
واالختراعــات املنبثقــة مــن البحــوث العلميــة، والعمــل علــى 
صيانــة حقــوق جميــع األطــراف املشــاركة، واحلــث علــى 
االســتفادة مــن تلــك البحــوث ، مــع ضمــان التوزيــع العــادل 
ملــا ينتــج عنهــا مــن منافــع وفــق العقــود املبرمــة مســبقاً بــن 

ــي. الشــركاء يف البحــث العلم

3. ll ersons involve  in scientific research 
are committed not to alter any registered 
and copy righted material; and should 
prevent omitting, changing, adding, 
distorting or any other tampering.

يلتــزم ُكلُّ َمــْن يعمــل بالبحــث العلمــي بعــدم إجــراء أي تعديــل   .3 
علــى املصنفــات ذات حقــوق امللكيــة واملســجلة، ومنــع أي 
حــذف، أو تغييــر، أو إضافــة، أو حتريــف، أو تشــويه، أو أي 

مســاس آخــر.
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 ll ersons involve  in scientific research are 
committed to acknowledge the ownership of 
King Saud University of all works that were 
produced at the institutional level such as 
authorship that cannot be attributed to a 
single or a number of different authors.

يلتــزم ُكلُّ َمــْن يعمــل بالبحــث العلمــي مبلكيــة جامعــة امللــك   .4 

ســعود لألعمــال التــي مت إجنازهــا كأعمــال مؤسســية، مثــل 

أعمــال التأليــف التــي ال ميكــن أن تُعــَزى إلــى مؤلــف واحــٍد، 

أو إلــى عــدة مؤلفــن منفصلــن. 

5. The University is committed not to breach 
the copy rights of authors, when using or 
reproducing material they contributed or 
produced and the ownership of the material 
is devolved to the university.

عنــد  املؤلفــن  بحقــوق  اإلخــالل  بعــدم  اجلامعــة  تلتــزم   .5 

ــي ســاهموا يف  ــواد الت ــاج، أو نشــر امل اســتخدام وإعــادة إنت

للجامعــة. ملكيتهــا  وآلــت  إنتاجهــا، 

6. he o nershi  of scientific iscoveries 
and inventions of researchers during their 
work at the university will devolve to the 
university, while preserving the rights of 
their original researchers.

يتوصــل  التــي  واالختراعــات  العلميــة  االكتشــافات  تــؤول   .٦ 

إليهــا الباحثــون يف أثنــاء عملهــم باجلامعــة إلــى جامعــة 

األصليــن. الباحثــن  حقــوق  مــع حفــظ  ســعود  امللــك 

7. ll ersons involve  in scientific research 
who leave the university are committed not 
to isclose confi ential scientific research  
discoveries and invention they became 
aware of during their work at the university.

يتركــون  الذيــن  العلمــي،  بالبحــث  يعمــل  َمــْن  ُكلُّ  يلتــزم   .7

اخلدمــة بجامعــة امللــك ســعود، بعــدم إفشــاء أســرار البحوث 

العلميــة، واالكتشــافات، واالختراعــات، التــي يطلعــون عليهــا 

ــة. ــم باجلامع ــن خــالل عمله م

8. The rules indicated in this document should 
not contradict with the university obligations 
to honor its agreements with external 
parties, including the agreements with 
research sponsors, licensing or the like.

يجــب أال تتعــارض هــذه القواعــد مــع التزامــات اجلامعــة   .8

بالوفــاء بتعهداتهــا مــع أيٍّ مــن األطــراف اخلارجيــة، مبــا يف 

ذلــك اتفاقيــات رعايــة البحــوث ، مــن املؤسســات الداعمــة، 

واتفاقيــات الترخيــص، ومــا شــابه ذلــك.

9. he o nershi  of scientific theses after their 
defense, and what has resulted from them 
such as research publications, discoveries or 
computer programs belong to the university; 
and the university has the right to make them 
availa le for further research or scientific 
review.

تكــون ملكيــة الرســائل العلميــة بعــد مناقشــتها ومــا نتــج   .9

حاســوبية،  برامــج  أو  اكتشــافات،  أو  أبحــاث،  مــن  عنهــا 

للجامعــة، ويحــق للجامعــة إتاحتهــا لالســتخدامات البحثيــة، 

العلميــة. واملراجعــة 
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10. The Student, when publishing his/her thesis 
or art of it  ust in icate his affiliation to 
King Saud University.

يجــب علــى الطالــب عنــد نشــره للرســالة العلميــة، أو جــزء   .10 

منهــا، اإلشــارة إلــى انتمائــه جلامعــة امللــك ســعود.

11. The Student, when publishing his/her 
thesis or part of it, must indicate the name 
of his/her supervisor or the supervisory 
committee unless it is agreed with them 
otherwise.

يجــب علــى الطالــب عنــد نشــر رســالته العلميــة، أو جــزء   .11 

منهــا، إظهــار اســم املشــرف، أو جلنــة اإلشــراف مــا لــم يتــم 

االتفــاق بــن األطــراف علــى خــالف ذلــك.

12. It is not allowed for the supervisor of the 
supervisory committee to publish the thesis 
or part of it without including the name of the 
student as co-author.

ال يجــوز للمشــرف، أو جلنــة اإلشــراف، نشــر أي جــزء مــن   .12 

الرســالة العلميــة دون إظهــار اســم الطالــب كمشــارك يف 

البحــث.

13. The Student is not allowed to refuse 
publishing part of his/her thesis if the advisor 
or the advisory committee requested that, as 
long as that does not contradict the principles 
of scientific research

ال يجــوز للطالــب االمتنــاع عــن نشــر أبحــاث مســتلة مــن   .13 

الرســالة بنــاًء علــى طلــب املشــرف، أو جلنــة اإلشــراف مبــا 

ــع أصــول البحــث العلمــي. ــارض م ال يتع

14. Parties involved shall agree on the order of 
the appearance of their names the research 
from thesis according to their contributions.

يتــم االتفــاق بــن األطــراف علــى ترتيــب وضــع األســماء   .14 

علــى األجــزاء املنشــورة مــن الرســالة العلميــة بحســب نســبة 

املشــاركة يف البحــث.

15. The University is committed to the rules 
sti ulate  in the regulation title  ssuring 
the Rights of e  uthore  aterial  an  its 
“Implementing Regulations” in relation to the 
Copy Right, especially the third paragraph of 

rticle  hich sti ulates that the ro ucer  
publisher or printer are not allowed to 
reproduce the copy righted material without 
prior written consent from the original owner”.

ــف  ــوق املؤل ــة مبــا ورد يف نظــام ”ضمــان حق ــزم اجلامع تلت  .15 

ــع  ــق بحقــوق الطب ــة ” فيمــا يتعل ــه التنفيذي ــد والئحت اجلدي

وخاصــة الفقــرة الثالثــة مــن املــادة احلاديــة والعشــرين التــي 

تنــص علــى عــدم »قيــام املنتــج أو الناشــر أو الطابــع بإعــادة 

طبــع املصنــف دون احلصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة 

مــن صاحــب احلــق”
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Article 10: Researchers and the Society املادة العاشرة: الباحثون واملجتمع

   ll ersons involve  in scientific research  
hen rovi ing scientific consultations   

committed to ascertain accuracy, and to 
base what they convey regarding research 
results  references or scientific ractices 
are consistent with “Rules Governing the 
Ethics of Scientific Research

يلتــزم جميــع مــن يعمــل يف البحــث العلمــي عنــد تقــدمي   .1 

االستشــارات العلميــة حتــري الدقــة، وأن يبنــوا مــا يصرحون 

بــه عــن نتائــج البحــوث، أو املراجــع، أو املمارســات العلميــة، 

البحــث  املنظمــة ألخالقيــات  ”القواعــد  مــع  يتوافــق  مبــا 

العلمــي“.

   ll ersons involve  in scientific research 
are committed not to distort the images of 
certain individuals or groups, regardless 
of the differences these individuals or 
grou s o inions fro  those con ucting the 
research; rather the research should be 
focus on critical thinking toward improving 
humanity. 

2.  يلتــزم جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي بعــدم تشــويه 

ــات  ــت مخالف ــا كان ــا مهم ــراد، أو جماعــات بعينه صــورة أف

الــرأي للقائمــن علــى  هــؤالء األفــراد، أو اجلماعــات يف 

ــاء الــذي يرقــى  ــه البحــث للنقــد البنَّ تلــك البحــوث ، بــل يُوجَّ

باإلنســانية.

 ll ersons involve  in scientific research 
who prefer to join research partnerships 
outside the university (Local or International) 
are committed to be fully aware or the 
research policies and documentations in 
those institutions when signing collaboration 
agreements, especially intellectual properties.

الراغبــن  العلمــي  البحــث  يف  يعمــل  َمــْن  جميــُع  يلتــزم   .3 

يف االنضمــام إلــى شــراكات بحثيــة مــن خــارج اجلامعــة 

)محليــة، أو دوليــة( اإلملــام والوعــي التــام بالسياســة البحثيــة 

الشــراكة  إبــرام  املزمــع  باملؤسســات  والتوثيقيــة اخلاصــة 

تلــك  يف  الفكريــة  امللكيــة  سياســة  مثــل  معهــا،  البحثيــة 

املؤسســات.

   ll ersons involve  in scientific research are 
committed to protect the environment and 
minimize environmental pollution; and take 
care when conducting research experiments 
that may potentially harm the environment. 

يلتــزم جميــُع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي باحملافظــة علــى   .4

البيئــة، واحلــد مــن التلــوث البيئــي، وتوخــي احلــذر يف عــدم 

إجــراء جتــارب وبحــوث قــد تــؤذي البيئــة.
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Article 11: Data, Information and 
Results املادة احلادية عشرة: البيانات واملعلومات والنتائج

1. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to respect the privacy and 
confi entialit  of ata an  infor ation the  
acquire, and to deal with them ethically, 
in accordance with laws and bylaws 
implemented in the kingdom.

1.  يلتــزم جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي باحتــرام اخلصوصيــة، 

وســرية البيانــات واملعلومــات، وأن يتــم التعامــل مــع كل البيانــات 

مبــا  أخالقــي،  نحــو  علــى  عليهــا  يحصلــون  التــي  واملعلومــات 

ــا باململكــة.  ــح واألنظمــة املعمــول به يتوافــق مــع اللوائ

2. The University is committed not to disclose 
an  ersonal or official ata or infor ation 
that it became aware from parties that 
belong to it, for a third party without 
written consent from those who authorized 
to provide it, unless such disclosure is 
requested legally.

واملعلومــات  البيانــات  عــن  اإلفصــاح  بعــدم  اجلامعــة  تلتــزم    .2
إتاحتهــا  يتــم االطــالع عليهــا، أو  التــي  الشــخصية والرســمية 
ــق أيٍّ مــن اجلهــات التابعــة لهــا، أليِّ طــرف ثالــث دون  عــن طري
احلصــول علــى موافقــة خطيــة ممــن لهــم الصالحيــة، مــا لــم يكــن 

اإلفصــاح مطلوًبــا قانونًيــا.

3. ll ersons involve  in scientific research  
hen ealing ith ata of confi ential 

nature that was might be obtained, for 
e a le  fro  atients  recor s  or through 
deductive surveys, are committed to treat 
these ata confi entiall  an  the  are 
prohibited from using them for personal 
or for the enefits of a thir  art  or for 
any other purpose other than the original 
purpose that the data was collected for.

3.  يلتــزم جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي يف حــال التعامــل مــع 

البيانــات ذات الطبيعــة الســرية التــي قــد يتــم احلصــول عليهــا، 

علــى ســبيل املثــال عــن طريــق ســجالت املرضــى، أو مــن خــالل 

ــا،  ــات، وخصوصيته ــة بســرية هــذه البيان ــم اســتقصاء معيَّن قوائ

ملنفعتهــم  البيانــات  هــذه  مثــل  اســتخدام  عليهــم  ويحظــر 

الشــخصية، أو ملنفعــة طــرف ثالــث، أو ألي هــدف آخــر غيــر 

الهــدف البحثــي الــذي ُجمعــت مــن أجلــه.

4. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to maintain an accurate, 
organized and documented record of the 
research procedures they use, and the 
results they obtained, whether provisional 
or final  an  that the recor  is a e 
available for examination and audit by the 
authorized departments in the University.

4.   يلتــزم جميــع العاملــن يف البحــث العلمــي باالحتفــاظ بســجل 

يتبعونهــا،  التــي  البحثيــة  لإلجــراءات  وموثــق  ــم  ومنظَّ دقيــق 

املرحليــة،  أو  النهائيــة،  التــي يحصلــون عليهــا ســواء  والنتائــج 

للفحــص والتدقيــق مــن اجلهــات ذات  يكــون ذلــك قابــاًل  وأن 

اجلامعــة. يف  الصالحيــة 
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5. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to make available the 
preliminary research data or evidences 
after they are reviewed and published, 
to other researchers for verification or 
for further research. The researchers 
should keep these data for an appropriate 
time, usually 10 years; and in medical, 
social, environmental or archeological big 
research projects, for 20 years or more; 
unless there are organizational or legal 
reasons preventing that.

5.     يلتــزم جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي بإتاحــة البيانــات  

البحثيــة األوليــة، أو األدلــة بعــد حتكيمهــا ونشــرها بعــد اكتمــال 

ــق، أو اســتخدامها يف  ــن أجــل التحق ــن؛ م ــة الباحث البحــث لبقي

ــا مــا تكــون  أبحــاث أخــرى، وذلــك ملــدٍة زمنيــٍة كافيــة، التــي غالًب

10 ســنوات، ويف املشــروعات الطبيــة، أو االجتماعيــة، والبيئيــة، 

واألثريــة الكبيــرة، تكــون املــدة 20 ســنة، أو أكثــر، مــا لــم يكــن 

ــك. ــع ذل ــي مين ــاك ســبب تنظيمــي، أو قانون هن

6. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to make the data related 
to the published results available to other 
researchers and reviewers for discussion 
and analysis. In the case that data is 
confi ential  it is refera le to retain the 
data in a manner that allows a third party 
to access it without infringing on the 
confi entialit  an  rivac  of these ata

6.     يلتــزم جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي بــأن تكــون البيانــات 

ــرة ألغــراض املناقشــة والتحليــل مــن ِقبــل  املتعلقــة بالنشــر متوّف

الباحثــن واملقيِّمــن اآلخريــن، ويف حــاالت ســرية البيانــات فإنــه 

إليهــا  الرجــوع  بشــكل يضمــن  بهــا  يتــم االحتفــاظ  أن  ــل  يُفضَّ

بوســاطة أي طــرف ثالــث دون املســاس بســرية وخصوصيــة تلــك 

ــات. البيان

7. l l ersons involve  in scientific 
research are committed to maintain 
the research data in the original 
forms and to store them in a secure 
manner to avoid their damage, taking 
into consideration to update the 
storage methods. In the case of data 
stored in fi lms or computer disks, 
it is required not to delete them or 
reuse the storage devices.

7.    يلتــزم جميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي باالحتفــاظ بالبيانــات 

يف شــكلها األصلــي، وأن يتــم تخزينهــا بطريقــة آمنــة ال تعرضهــا 

إلــى  وبالنســبة  احلفــظ،  وســائل  مراعــاة حتديــث  مــع  للتلــف 

البيانــات املخزنــة علــى وســائط مثــل األفــالم وأقــراص احلاســب 

وســائط  اســتخدام  إعــادة  أو  مســحها،  عــدم  فينبغــي  اآللــي، 

تخزينهــا.

8. ll ersons involve  in scientific research 
are committed to describe the right 
methods they used to store the data and 
the preliminary research material to ensure 
its reusability if necessary.

ــْن يعمــل يف البحــث العلمــي بتوصيــف الطــرق  ــع َم ــزم جمي 8.     يلت

املناســبة حلفــظ البيانــات، واملــواد البحثيــة األوليــة؛ للتأكــد مــن 

ــة إعــادة اســتخدامها إذا اقتضــت الضــرورة. إمكاني
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9. Researchers are committed to store the 
original research data in the academic 
department, or at research unit within 
which the research was conducted. Each 
researcher may retain copies of the data.

9.     يلتــزم الباحثــون باالحتفــاظ بالبيانــات األصليــة للبحــث بداخــل 

ــِرَي البحــث بهــا،  القســم األكادميــي، أو وحــدة البحــوث التــي أُْج

وميكــن ِلــُكلِّ باحــث االحتفــاظ بنســٍخ مــن تلــك البيانــات.

10. Researchers are committed, when using 
data obtained from paid databases or 
through mutual agreements, to maintain 
the electronic link to the source of the 
original data or basic information

10.   يلتــزم الباحثــون يف حــال احلصــول علــى البيانــات البحثيــة 

طريــق  عــن  أو  القيمــة،  املدفوعــة  البيانــات  قواعــد  بوســاطة 

االتفاقيــات التعاقديــة، باالحتفــاظ بالرابــط اإللكترونــي اخلــاص 

مبوقــع البيانــات األصليــة، أو املعلومــات األساســية.

11. Researchers are committed to ensure the 
confi entialit  of the ata an  infor ation 
used in the research when storing them 
on computer systems and electronic 
mediums.

11.   يلتــزم الباحثــون بضمــان حمايــة ســرية البيانــات التــي تســتخدم 

اآللــي  احلاســب  أنظمــة  يف  بهــا  االحتفــاظ  عنــد  البحــث  يف 

اإللكترونيــة. بالوســائط 

12.  Researchers are committed not to, or 
participate in copying unauthorized data, 
articles or computer programs.

12.   يلتــزم الباحثــون بعــدم القيــام، أو املشــاركة يف أعمــال نســٍخ غيــر 

مصــرح بهــا للبيانــات، أو األوراق، أو أي برامــج للحاســب اآللــي.

13.  Researchers are committed not to circulate 
or provide the research data to others 
unless they obtained written consent to 
do so from the individuals or parties that 
provided the data.

13.   يلتــزم الباحثــون بعــدم تدويــر، أو إعطــاء البيانــات التــي يتــم 

مــن  كتابيــة  موافقــة  بعــد  إال  لآلخريــن  بالبحــث  اســتخدامها 

األفــراد، أو اجلهــة التــي زودت هــذه البيانــات.
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Article 12: Obligations Toward the 
Research Subjects املادة الثانية عشرة: االلتزامات نحو املبحوثني

1. l l ersons involve  in scientific 
research are committed to explain the 
research experiment to the research 
subjects, its objectives, how it will 
be carried out and any possible risks 
associated with it in a clear language 
suitable to the level of the subjects; 
and register their written consents in 
a pre-designed form for that purpose.

يلتــزم الباحثــون بشــرح التجربــة للمبحوثــن، وبيــان أهدافهــا،   .1 

وطــرق العمــل واملخاطــر بصــورة واضحــة، وبلغــة مناســبة 

ملســتوى املبحوثــن، ويتــم تســجيل موافقتهــم خطيــاً يف منــوذج 

ــك. خــاص بذل

2. Researchers are committed not to 
force the research subjects or exert 
any pressure on them to participate in 
the research, whether through threat, 
luring or any other form. 

أيــة  بعــدم إرغــام املبحوثــن، أو ممارســة  الباحثــون  يلتــزم   .2 

ــد، أو  ضغــوط عليهــم لالشــتراك يف البحــوث، ســواء بالتهدي

بــأيِّ شــكٍل آخــر مــن األشــكال. اإلغــراء، أو 

3. Researchers are committed to respect 
the rights of individuals to refuse to 
participate in the research as subjects, 
and respect their rights to withdraw 
from participation without objection at 
any stage of the research. 

يلتــزم الباحثــون باحتــرام حــق األفــراد يف رفــض املشــاركة   .3 

دون  املشــاركة  مــن  االنســحاب  أو  كمبحوثــن،  البحــوث  يف 

التعــرض لهــم، أو املســاس بهــم يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل 

البحــث.

4. Researchers are committed, in the case 
of a arent con ict of interests et een 
researchers and research subjects, the 
priority should be given to the research 
subjects.

يلتــزم الباحثــون يف حــال نشــوء تعــارض بــن مصالــح الباحثــن   .4

واملبحوثــن بإعطــاء األولويــة ملصالــح املبحوثــن.

5. Researchers are committed to inform 
the research subjects about the level of 
confi entialit  the  ill rovi e for the 
information or material that they will collect 
from them prior to their participation in the 
research.

ــي  ــار املبحوثــن عــن درجــة الســرية الت ــون بإخب ــزم الباحث يلت  .5

ســيتم التعامــل بهــا مــع املــواد التــي يقدمونهــا قبــل املشــاركة 

البحــث. يف 
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6. Researchers are co itte  to fin  the 
appropriate time and place suitable for the 
research subjects in order not to cause 
them any form of harm.

يلتــزم الباحثــون بــأن يتــم البحــث يف الوقــت واملــكان املناســبن   .6

للمبحوثــن بحيــث ال يترتــب أي ضــرر لهــم بــأي شــكٍل مــن 

األشــكال.

7. Researchers are committed that the methods 
they will use to record the data and information 
that the research subjects will provide, such 
as video or voice recording or other methods, 
are consented by the research subjects  
or their legal representatives prior to the 
research  ll those acts shoul  e con ucte  
in a suitable and comfortable environment.

أو  بيانــات  تســجيل  طريقــة  تكــون  بــأن  الباحثــون  يلتــزم   .7

معلومــات املبحوثــن، مثــل: تســجيالت الفيديــو، أو الصــوت، 

ــون، أو  ــا املبحوث ــه، مريحــة، ومناســبة، ويوافــق عليه أو خالف

َمــنْ ينوبــون عنهــم كوكالئهــم، وذلــك كتابــةً قبــل بــدء البحــث.

8. Researchers are committed not to 
excessively exhaust the energy of the 
research subjects; and to conduct interviews 
uring s ecific ti es ithout getting the  

tired generally.

يلتــزم الباحثــون بعــدم اإلفــراط، أو املبالغــة يف اســتنفاد طاقــة   .8

املبحوثــن، وأن تكــون املقابــالت يف أوقــات محــددة ال ترهقهــم 

بشــكل عــام.

Article 13: Research on Humans املادة الثالثة عشرة: البحوث على اإلنسان

With reference to the “Law of Ethics of 
Research on Living Creatures” issued by the 
Royal Decree number (M/59) dated 14/9/1431 
H and its “Implementing Regulations”, 
u lishe   ing ul  i  it  for Science 

and Technology in 1433 H, this document 
describes the following rules when conducting 
research on humans:

 مــع مراعــاة مــا ورد يف نظــام »أخالقيــات البحــث علــى 
الكائنــات احليــة« الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/59( 
وتاريــخ 1431/9/14هـــ. والئحتــه التنفيذيــة، الصــادرة عــن 
مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنية عــام 1433هجرية، 
حتــدد هــذه الوثيقــة االلتزامــات التاليــة الواجــب اتباعهــا يف 

ــى اإلنســان: ــاء إجــراء البحــوث عل أثن

1. The University and all persons involved in 
scientific research are co itte  to a here to 
all the rules and bylaws related to research on 
humans and their Implementing Regulations 
that are binding in the Kingdom.

 1.  تلتــزم اجلامعــة وجميــع َمــْن يعمــل يف البحــث العلمــي 
اإلنســان،  علــى  بالبحــوث  املتعلِّقــة  األنظمــة  بجميــع 

الدولــة. يف  النافــذة  التنفيذيــة  ولوائحهــا 



Rules Governing the Ethics of Scientific Research

34

 roval to con uct research on hu ans shall 
take into consideration their right to normal 
life and their safety from all types of harm in 
accordance with the provisions of Sharia.

تُبنَــى املوافقــة علــى إجــراء البحــث علــى اإلنســان علــى   .2
ــع  ــة وســالمته مــن جمي ــاة الطبيعي مراعــاة حقــه يف احلي

أنــواع األذى وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.

3. Researchers are committed that Research 
con ucte  on hu ans shall e for clear scientific 
o ectives  an  shall e rece e   sufficient 
laboratory experiments on animals if the nature 
of the research so requires.

ــى اإلنســان ألهــداف  ــون البحــث عل ــأن يك ــون ب ــزم الباحث يلت  .3
علميــة واضحــة، وأن يكــون مســبوقاً بتجــارب معمليــة كافيــة 
علــى احليــوان إذا كانــت طبيعــة البحــث تقتضــي ذلــك وفقــاً 

مــة. الشــتراطات البحــوث الســريرية احملكَّ

4. Researchers are committed that the expected 
enefit fro  the e eri ent or research to the 

human subject shall be greater than the possible 
harm

يلتــزم الباحثــون بــأن تكــون مصلحــة اإلنســان - الــذي   .4
يُجــَرى عليــه البحــث - املتوقعــة، أو املنتظــرة مــن إجــراء 
التجربــة، أو البحــث العلمــي عليــه، أكبــر مــن الضــرر 

حدوثــه. احملتمــل 

5. Researchers are committed that the researcher 
may not in any way exploit the conditions of the 
human subject and shall not expose him/her to 
any type of coercion or exploitation.

ــذي  ــدم اســتغالل ظــروف اإلنســان ال ــون بع ــزم الباحث يلت  .5
يُجــَرى عليــه البحــث بــأيِّ شــكٍل مــن األشــكال، وأال يكــون 

ــراه، أو االســتغالل. ــن اإلك ــوع م حتــت أي ن

6. Researchers are committed that no research 
may be conducted on human zygotes, gametes 
or fetuses e ce t un er controls s ecifie   
the Regulations.

اللقــاح  علــى  البحــوث  إجــراء  بعــدم  الباحثــون  يلتــزم   .6
اآلدمــي، واألمشــاج، واألجنــة، إال وفــق الضوابــط التــي 
علــى  البحــث  لنظــام  التنفيذيــة  “الالئحــة  حتددهــا 

ضمنهــا. املدرجــة  والتعريفــات  احليــة”  املخلوقــات 

7. Researchers are committed that no research 
may be conducted for the purpose of human 
cloning.

ــى  ــي تهــدف إل ــون بعــدم إجــراء البحــوث الت ــزم الباحث يلت  .7
اإلنســان. استنســال 

8. Researchers are committed that research 
may be conducted on tissues, living cells and 
separated parts, including stem cells extracted 
from the umbilical cord or adult stem cells, 
upon obtaining the informed consent.

يلتــزم الباحثــون بأخــذ املوافقــة بعــد التبصيــر عنــد إجــراء   .8
واألجــزاء  احليــة  واخلاليــا  األنســجة  علــى  البحــوث 
املنفصلــة، ويشــمل ذلــك اخلاليــا اجلذعيــة املســتخلصة مــن 

الكهلــة. احلبــل الســري، أو اخلاليــا اجلذعيــة 
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9. Researchers are committed that research may 
not be conducted on minors, incompetent or 
disabled persons unless the interest of these 
categories so requires. The Regulations shall 
specify ethical controls for conducting research 
on said categories.

يلتــزم الباحثــون بعــدم إجــراء البحــث علــى القاصــر، أو   .9
ناقــص األهليــة، أو املعــاق إال إذا كانــت هنــاك مصلحــة 

الفئــات. لهــذه 

10. Researchers are committed that research shall 
not be conducted on pregnant women, fetuses 
and the product of pregnancy may not be used 
in research except in accordance with controls 
s ecifie   the Regulations

يلتــزم الباحثــون بعــدم اســتخدام املــرأة احلامــل واجلنــن   .10
ونــاجت احلمــل يف البحــث العلمــي إال وفــق الضوابــط التــي 
حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة لنظــام البحــث علــى املخلوقات 

احليــة.

11. Researchers are committed that research 
shall not be conducted on cells, tissues and 
derivatives of human sperms, gametes and 
zygotes may not be transported or exploited for 
the purpose of research except in accordance 
with conditions and restrictions laid down by 
the Implementation Regulations of the Law of 
Ethics of Research on Living Creatures .

حتددهــا  التــي  والضوابــط  بالشــروط  الباحثــون  يلتــزم   .11
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام البحــث علــى املخلوقــات احليــة 
عنــد إجــراء البحــوث التــي تتطلــب نقــل واســتغالل اخلاليــا 
واألنســجة واملشــتقات الداخلة يف تكوين النطف واألمشــاج 

واللقــاح اآلدمــي.

12. Researchers are committed that research that 
fetuses may not be cloned for the purpose of 
obtaining embryonic stem cells, nor may male or 
female gametes taken from sperms or eggs be 
donated to produce fertilized eggs that can grow 
into a fetus for the purpose of generating stem 
cells therefrom and conducting research thereon.

يلتــزم الباحثــون بعــدم استنســال األجنــة للحصــول علــى   .12
الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة، أو التبــرع بالنطــف المذكــرة 
والبويضــات المؤنثــة إلنتــاج بويضــات مخصبــة بغــرض 
تحويلهــا بعــد ذلــك إلــى جنيــن مــن أجــل الحصــول علــى 

الخاليــا الجذعيــة منهــا وإجــراء البحــوث عليهــا.

13. Researchers are committed not to establish 
banks for preserving reproductive male or 
female cells with the intent of conducting 
research.

بنــوك لحفــظ الخاليــا  الباحثــون بعــدم إنشــاء  يلتــزم   .13
عليهــا. التجــارب  إجــراء  بقصــد  والنطــف  التناســلية 
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14. Researchers are committed that research 
with negative impacts on society may not be 
conducted, especially research reinforcing 
racial discrimination.

ــن أن  ــي يمك ــدم إجــراء البحــوث الت ــون بع ــزم الباحث يلت  .14
ــي  ــك الت ــع، وبخاصــة تل ــي المجتم ــراً ســيئاً ف ــر تأثي تؤث

ــرق. ــى أســاس الع ــة عل ــّرس التفرق تك

 ll ersons involve  in scientific research are 
committed to explain the research experiment 
to the research subjects, explain its objectives, 
how it is done and its associated risks clearly 
and in a language suitable to the level of the 
subjects; and register their written consents 
and a pre-designed form for that purpose.

ــة  ــرح التجرب ــي بش ــث العلم ــي البح ــون ف ــزم العامل يلت  .15
للمبحوثيــن، وبيــان أهدافهــا، وطــرق العمــل والمخاطــر 
بصــورة واضحــة، وبلغــة مناســبة لمســتوى المبحوثيــن، 
ــاً فــي نمــوذج خــاص بذلــك ويتــم تســجيل موافقتهــم خطي

16. Researchers are committed, when conducting 
research on special groups such as those less 
than 18 years old, the elderly groups and the 
special needs groups or prisoners with the 
following:

الفئــات  الباحثــون عنــد إجــراء بحــوث علــى  يلتــزم   .16
ــي  ــة، ه ــة عمري ــن لفئ ــراد المنتمي ــل: األف ــة، مث الخاص
أقــل مــن ثمانــي عشــرة ســنة، وكبــار الســن، وذوي 

االحتياجــات الخاصــة، والســجناء بمــا يلــي:

 ollo  the research etho olog  that is 
appropriate for those groups and it should not 
harm them psychologically and physically.

ــات  ــذي يتماشــى مــع هــذه الفئ ــي ال ــاع املنهــج البحث اّتب أ. 
أو اجلســدية. النفســية،  الناحيــة  مــن  بهــا  يضــر  وال 

B. Carry out the research within the laws 
governing research that protect humans.

إجــراء البحــث يف ضــوء التشــريعات التــي تتعلــق بحمايــة  ب. 
اإلنســان.

C. Explain and illustrate for these groups the 
focus of the research in a simple language 
prior to performing the research.

ج. شــرح وإيضــاح موضــوع البحــث بيســر، وبلغــة واضحــة 
لهــذه الفئــات قبــل إجــراء البحــوث عليهــا.

D. Obtain written consents from the guardians or 
their legal representatives.

أو  األمــر،  ولــي  مــن  كتابيــة  موافقــة  علــى  احلصــول  د. 
قانونيــاً. ميثلهمــا  أو  عنهمــا،  ينــوب  َمــْن  أو  وكيلــه، 



القواعد المنظمة 0خالقيات البحث العلمي

37

Article 14: Research on Animals and Plants املادة الرابعة عشرة: البحوث على احليوان والنبات

Researchers are committed, when conducting 
research on animals and plants to observe the 
following:

يلتــزم الباحثــون عنــد القيــام بتجــارب، أو إجــراء بحــوث علــى 
احليــوان والنبــات مبراعــاة مــا يلــي:

 ni als a  e use  for research e lo ing 
all e eri ental or scientific eans not causing 
unusual pain to the animals.

اســتخدام الحيوانــات ألغــراض البحــث العلمــي بالوســائل   1
التجريبيــة العلميــة، وبطــرٍق ال تســبب ألمــاً غيــر معتــاد 

ــات المجــرى عليهــا البحــث. للحيوان

2. Use of animals shall be restricted to research 
whose objectives cannot be realized without 
such use.

أن يقتصــر اســتخدام الحيــوان علــى البحــوث التــي ال   2
االســتخدام. هــذا  دون  أهدافهــا  تحقــق  أن  يمكــن 

3. Endangered animal species may not be 
subject to negative use. عدم االستخدام السلبي للحيوان المهدَّد باالنقراض.  3

4. Observe animal humane regulations when 
conducting experiments on animals.

ــى  ــاء التجــارب عل ــي أثن ــوان ف ــة الحي ــاة نظــم رعاي 4.  مراع
الحيــوان.

5. Disposal of animals after experiments in a safe 
manner.

ــة  ــاء التجرب ــد انته ــات التجــارب بع ــص مــن حيوان التخلُّ  .5
ــة. ــورٍة آمن بص

6. Take the necessary procedure and 
precautionary measures when conducting 
research that involves genetic o ifications to 
revent lea ing of these geneticall o ifie  

creatures from the labs where experiments are 
conducted.

عنــد  الضروريــة  واالحتياطــات  اإلجــراءات  اتخــاذ   .6
اشــتمال البحــث علــى تجــارب تحويــر وراثــي لمنــع 
تســرب الكائنــات المحــورة وراثيــاً مــن المختبــرات التــي 

ــث. ــا البح ــَرى فيه يُج

 i e an  follo  the a rove  la s an  
procedures when dealing with genetically-

o ifie  creatures

مــع  للتعامــل  المنظمــة  واإلجــراءات  األنظمــة  اتبــاع   .7
وراثيــاً. المحــورة  الكائنــات 

8. Plants may not be used in research that upsets 
environmental balance and distribution of 
vegetation; or endangered plant species may 
not be subject to negative use.

عــدم اســتخدام النباتــات التــي تضــر بالتــوازن البيئــي   .8
باالنقــراض. المهــددة  النباتــات  وكذلــك  النباتــي،  للغطــاء 
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Article 15: Date of approving the “Rules 
Governing the Ethics of Scientific Research”

القواعــد  اعتمــاد  تاريــخ  عشــرة:  اخلامســة  املــادة 
وتطبيقهــا العلمــي  البحــث  ألخالقيــات  املنظمــة 

he Rules Governing the Ethics of Scientific 
Research” will put into effect from the date of 
its approval by the University Council and they 
will supersede other rules that contradict with 
them.  

يُعمــل بهــذه القواعــد اعتبــاراً مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن 
مجلــس الجامعــة، ويُلَغــى ُكلُّ مــا يتعــارض معهــا.

Sources املصادر 

The following sources were consulted and used 
in the preparation of this document:

املصادر اآلتية مت الرجوع إليها، واالستعانة بها يف إعداد هذه 
الوثيقة:

•	 Harvard University - United States. 	 جامعة هارفارد – الواليات املتحدة األمريكية.•

•	 Stanford University - United States. 	 جامعة ستانفورد – الواليات املتحدة األمريكية.•

•	 University of California, Berkeley - United 
States. 

	 جامعة كاليفورنيا - بريكلي – الواليات املتحدة •
األمريكية.

•	 Oxford University - United Kingdom. 	 جامعة أكسفورد - اململكة املتحدة.•

•	 Carnegie Mellon University - United 
States. 	 جامعة كارجني ميلون - الواليات املتحدة األمريكية.•

•	 niversit  of S ne   ustralia  	 جامعة سيدني – أستراليا.•

•	 Singapore National University - Singapore. 	 جامعة سنغافورة الوطنية – سنغافورة.•

•	 a e o n niversit    South frica 	 جامعة كيب تاون - جنوب إفريقيا.•
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•	 Law of the Council of Higher Education 
and Universities and its Implementing 
Regulations,  issued by Royal Decree 
number (M/8) dated 4/6/1414 H.

	 ولوائحــه • واجلامعــات  العالــي  التعليــم  مجلــس  نظــام 
)م/8(،  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  التنظيميــة، 

1414/6/4هـــ. وتاريــخ 

•	 The New Copyright Protection Law and its 
Implementing Regulations issued by Royal 
Decree number (M/41) dated 2/7/1424 H.

	 نظــام حمايــة حقــوق املؤلـَـف اجلديــد والئحتــه التنفيذيــة •
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/41 بتاريــخ 2 رجــب 

1424هـ.

•	 Patents Law, issued by Royal Decree 
number (M/38) dated 10/6/1406 H.

	 ــراع الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم • ــراءات االخت نظــام ب
)م/38( وتاريــخ 1406/6/10هـــ.

•	 “The Law of Ethics of research on living 
Creatures”, issued by Royal Decree number 
(M/59) dated 14/9/1431 H and its Implementing 
Regulations issue   ing ul  i  it  
for Science and Technology in 1433 H.

	 نظــام “أخالقيــات البحــث على الكائنــات احلية” الصادر •
باملرســوم امللكــي رقــم )م/59( وتاريــخ 1431/9/14هـــ. 
والئحتــه التنفيذيــة، الصــادرة عــن مدينــة امللــك عبــد 

العزيــز للعلــوم والتقنيــة عــام 1433ه. 

•	 he ocu ent on ssuring Scientific 
Integrity,  issued by National Plan Program 
for Science, Technology and Innovation, 
dated 27/ 6/1432 H.

	 وثيقة “ضوابط األمانة العلمية ”، الصادرة عن برنامج •
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار، بتاريخ 

1432/6/27 هـ.

•	 The Document on “Rules Regulating University 
Theses Supervision”,  issued by the university 
decision resolution number 11/8/1434 H,  dated 
26/6/1434 H.

	 الرســائل • علــى  لإلشــراف  مــة  املنظِّ “القواعــد  وثيقــة 
رقــم  اجلامعــة  مجلــس  بقــرار  الصــادرة  اجلامعيــة”، 

1434/6/26ه. بتاريــخ  1434/8/11هـــ 

•	 Intellectual Property Program Regulations, 
issued by King Saud University Council 
resolution, dated 22/11/1430 H.

	 الصــادرة • باجلامعــة،  الفكريــة  امللكيــة  برنامــج  الئحــة 
1430/11/22هـــ. بتاريــخ  اجلامعــة،  مجلــس  بقــرار 
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