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ضوابط األمانة العلمية

يحك ��م �أعمال جمموعة من ال�سيا�س ��ات والأنظمة وال�ضوابط املعتم ��دة ،والتي تعمل جميعا على
تنظي ��م العالق ��ة بني املدينة واجله ��ات ذات العالقة (�أ�صحاب امل�صلحة) واجله ��ات امل�ستفيدة من
دعم املدينة .ومن �أبرز هذه ال�سيا�سات والأنظمة وال�ضوابط املعتمدة �ضوابط الأمانة العلمية.
تطبق هذه ال�ضوابط العلمية على جميع �أوجه الن�شاط املمول من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية .وحتدد هذه ال�ضوابط املبادئ الأ�سا�سية واملهنية لإعداد وتنفيذ البحث العلمي وخمرجاته
العلمية وفق املمار�س ��ات العلمي ��ة العاملية ،وحقوق وواجبات الباحث ،واملمار�س ��ات املخالفة للأمانة
العلمية و�إجراءات التعامل معها.

Ó Óاملادة الأوىل :تعاريف
يق�ص ��د بامل�س ��ميات التالية �أينم ��ا وردت يف هذه ال�ض ��وابط املعاين املبينة �أم ��ام كل منها ،مامل
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
ِ
املدينة :مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
اجلهة :اجلهة التي ينفذ فيها البحث.
الباحث� :أي ع�ضو من �أع�ضاء فريق البحث.
املخرج ��ات البحثي ��ة :التقارير الفنية (الدورية والنهائية) ،الأوراق العلمية ،االكت�ش ��افات العلمية،
براءات االخرتاع وغريها.
املخالفات املخلة بالأمانة العلمية :ويق�ص ��د بها �سرقة �أفكار الغري ،تزييف النتائج ،اختالق نتائج
�أو بيانات ال ت�ستند �إىل التجارب البحثية ،تزوير �أو حتريف النتائج.
االقتبا�س :ويق�صد به نقل ن�ص حريف �أو �شبه حريف من الغري دون التوثيق العلمي املتعارف عليه يف
�سياق البحث ويف قائمة املراجع.
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الضوابط العامة

Ó Óاملادة الثانية :نطاق التطبيق
تطب ��ق هذه ال�ضوابط على الأبحاث والدرا�سات املمولة من املدينة وتدخل �ضمن مهامها و�أوجه
ن�شاطها املختلفة مبا يف ذلك املقرتح البحثي وخمرجاته.

Ó Óاملادة الثالثة :املبادئ الأ�سا�سية
يحظر على الباحث ما يلي:
 .1اقرتاح �أو تنفيذ �أي بحث �أو درا�سة تتعار�ض مع القيم واملبادئ الإ�سالمية.
 .2ا�ستخدام املنجزات العلمية �ضد الب�شرية   .
 .3تنفي ��ذ الأبح ��اث والدرا�سات العلمية ذات الأثر ال�سلبي على ال�صح ��ة العامة والبيئة ،و�إذا دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك يجب احل�صول على الرتاخي�ص من اجلهات ذات العالقة.
�	.4إجن ��از البح ��ث �أو الدرا�س ��ة بطريقة تنتق�ص من كرام ��ة الإن�سان �أو تتعار�ض م ��ع مبادئ القيم
والأعراف الب�شرية.
مُ
والرباهني ال ْثبتة ،واخلربات املو ّثقة،
 .5الدف ��اع عن الق�ضايا العلمية دون اال�ستناد على احلقائ ��ق
واملراجع العلمية.
 .6تق ��دمي املقرتح البحثي لأكرث من جهة� ،أو تقدمي املق�ت�رح الذي مت دعمه كلي ًا �أو جزئي ًا لأي جهة
�أخرى.

Ó Óاملادة الرابعة :املبادئ املهنية
يجب على الباحث مراعاة املبادئ التالية:
 .1حت ��ري الدقة وامل�صداقية يف اختيار مو�ضوع و�أه ��داف البحث وطرق الدرا�سة املنا�سبة لتحقيق
الأهداف املعتمدة.
 .2التحديد املنا�سب ودون مبالغة الحتياجات البحث املادية من مواد وم�ستلزمات و�أجهزة والقوى
الب�شرية وكذلك املتطلبات الزمنية لإجنازه.
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 .3االلت ��زام بتعليمات وقواعد و�إجراءات �أمن و�سالمة املختربات ،واملحافظة على �سالمة العاملني 
واملعدات والتجهيزات املختربية.
 .4االلتزام بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة بالبحث.
 .5االلت ��زام بالأنظمة واللوائح التنفيذية املتعلقة ب�أخالقيات البحث على املخلوقات احلية و�أخالق
املهن ��ة عن ��د �إجراء التج ��ارب والبحوث عل ��ى الإن�سان �أو احلي ��وان �أو النب ��ات �أو �أي عن�صر من
عنا�صر البيئة.

Ó Óاملادة اخلام�سة :التزامات الباحث
يلتزم الباحث مبا يلي:
 .1احلر�ص على جودة الأداء دون ربط ذلك باملكاف�آت واحلوافز املادية واملعنوية.
 .2اجتن ��اب ا�ستخدام ن�شاطه البحث ��ي �أو خرباته ومفاهيمه العلمي ��ة للدعاية والإعالن لأي غر�ض 
�شخ�صي �أو انتماءات قبلية �أو قومية �أو عرقية �أو غريها املخالفة للأنظمة والقوانني.
 .3ال ُبع ��د عن العالقات والأهواء ال�شخ�صي ��ة �أو النقد غري املو�ضوعي خالل املناق�شات واملناظرات
العلمية مع الآخرين وااللتزام مببد�أ االحرتام املتبادل بغ�ض النظر عن املكانة والألقاب العلمية.
 .4ع ��دم التق ��دم لتنفيذ �أو امل�ساهمة يف تنفيذ �أي بحث لي�س لديه اخل�ب�رة العلمية واملهنية الكافية
فيه ،واحلر�ص على التو�صية برت�شيح ذوي اخلربة والكفاية العلمية الالزمة لتنفيذ البحث.
 .5الإف�ص ��اح ع ��ن تخ�ص�ص ��ه ودرجت ��ه العلمي ��ة عند معاجل ��ة �أي مو�ض ��وع �أو م�س�ألة خ ��ارج نطاق
تخ�ص�صه.
 .6ع ��دم حجب املعلوم ��ات �أو م�صادر احل�صول عليها �أو تقييد تب ��ادل الآراء والأفكار بني الباحثني 
املخت�ص�ي�ن التي تعيق م�س�ي�رة البحث العلمي ،وي�ستثن ��ى يف ذلك املو�ضوع ��ات �أو الأبحاث التي
تتطلب احلفاظ على �سرية النتائج حتى يتم ن�شرها �أو الإف�صاح عنها من اجلهات املخت�صة.
 .7عدم حجب �أي نتائج علمية -يتو�صل �إليها -عن اجلهة امل�ستفيدة التي ينفذ البحث حل�سابها.
 .8حف ��ظ حق ��وق املدينة واجلهة ،يف نتائج البح ��وث العلمية واملنتجات الفكرية الت ��ي يتو�صل �إليها
�أو يطل ��ع عليه ��ا ،والإف�ص ��اح عنها دون ت�أخ�ي�ر ،وعدم ا�ستغالله ��ا ب�أي طريقة كان ��ت مل�صلحته
ال�شخ�صية �أو مل�صلحة �آخرين ،دون �إذن خطي م�سبق من املدينة واجلهة.
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 .9االلتزام مبتطلبات املدينة �أو اجلهة التي ينفذ فيها البحث فيما يتعلق بالن�شر وت�سجيل الرباءات،
واالكت�شافات العلمية.

Ó Óاملادة ال�ساد�سة :واجبات الباحث الرئي�س
تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات الباحث الرئي�س ما يلي:
 .1توزيع العمل البحثي على �أع�ضاء فريق العمل مبا ي�ضمن تبادل اخلربة و�إتقان العمل بني �أع�ضاء
الفريق امل�شاركني يف البحث والرفع من م�ستوياتهم.
 .2اختي ��ار فريق العمل من ذوي الكفاية العلمي ��ة والقدرة على الإجناز بنا ًء على معايري مو�ضوعية
دون حماباة.
 .3حت ّمل م�س�ؤوليات جميع ما يتعلق بالبحث الذي يناط به.

10

ضوابط النشر والتأليف

Ó Óاملادة ال�سابعة :الإعداد والن�شر
.1
.2
.3
.4
.5

يلتزم الباحث عند الرغبة يف الن�شر مبا يلي:
االلت ��زام بالنظم والقوانني املحلية والدولية الناف ��ذة يف اململكة حلقوق الن�شر والت�أليف ،خا�صة
فيم ��ا يتعل ��ق باحل�صول على موافق ��ة خطية م�سبقة من امل�ؤلف �أو النا�ش ��ر عند الرغبة يف �إعادة
ن�شر �صورة �أو �شكل �أو غريها.
الإ�ش ��ارة �إىل امل�ص ��در �أو امل�صادر التي اقتب�س منها �أو ا�ستن ��د �إليها يف �إعداد مُ�ؤَ َّل ِف ِه يف مو�ضعها
وذكرها يف قائمة املراجع.
اقت�صار �إر�سال الورقة العلمية املراد ن�شرها �إىل قناة ن�شر واحدة.
ع ��دم تكرار ن�شر الورق ��ة العلمية يف جملة علمية �أخرى� ،أو يف �سجل م�ؤمت ��ر �أو ندوة علمية دون
�إج ��راء �إ�ضاف ��ات �أو تعديالت جوهري ��ة عليها� ،إال يف حالة موافقة اجله ��ات النا�شرة بذلك ،مع
عدم �إغفال الإ�شارة �إىل املرجع �أو امل�صدر الأ�صلي الذي �سبق ومت ن�شر الورقة فيه.
الإ�شارة للمدينة واجلهة بال�شكر والعرفان ،مع الأخذ باالعتبار الفقرة ( )4من املادة الثامنة.

Ó Óاملادة الثامنة :حقوق الآخرين
.1
.2
.3
.4
.5

يلتزم الباحث يف جمال حفظ حقوق الآخرين مبا يلي:
ت�ضمني �أ�سماء كل من �ساهم م�ساهمة فعلية يف العمل املراد ن�شره عند الرغبة يف ن�شر املخرجات البحثية.
مراع ��اة ترتي ��ب �أ�سماء الباحث�ي�ن يف الأعمال امل�شرتكة ح�س ��ب ما يتم االتفاق علي ��ه خطي ًا بني 
�أع�ضاء الفريق البحثي.
�شك ��ر الفني�ي�ن امل�شاركني يف جمع وحتليل العين ��ات ،و�إدراج �أ�سمائهم �ضم ��ن امل�ؤلفني �إذا كانت
م�شاركاتهم رئي�سة.
االتفاق مع املدينة واجلهة على حقوق الن�شر والت�أليف ،وتوثيق ذلك قبل البدء يف تنفيذ البحث،
وااللتزام بهذه احلقوق عند الن�شر.
احرتام حق املجتمع يف ن�شر الإجنازات العلمية ،وعدم حماولة ت�شويه احلقائق العلمية �أو ت�أخري ن�شرها.
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الممارسات المخالفة لألمانة العلمية

Ó Óاملادة التا�سعة� :أ�سلوب عر�ض النتائج
يجب على الباحث مراعاة ما يلي:
 .1عر� ��ض النتائج البحثية التي تو�صل �إليها الباحث مب�صداقي ��ة و�شفافية دون ت�شويه �أو تزييف �أو
تلفيق وعدم �إخفاء �أو تورية النتائج ال�سلبية �أو تف�سري النتائج على فر�ضيات ظنية واالدعاء على
�أنه ��ا ناجمة ع ��ن بحث علمي جتريبي .وع ��دم ا�ستبعاد املنحرف وال�شاذ م ��ن النتائج احلقيقية
الناجمة عن التجارب العلمية املنفذة بهدف �إظهارها مت�سمة باالت�ساق الكامل.
 .2االمتن ��اع عن الت�ضلي ��ل العلمي املوجه ،ومن ذلك الرتكيز املتعمد على �إب ��راز م�ضمون� ،أو �إقرار
مدل ��ول قد يكون عر�ضي ًا �ضعيف الداللة ،ومعاملته مب�ست ��وى متكافئ مع بقية النتائج املتح�صل
عليه ��ا يف ال�سي ��اق العام للبح ��ث العلمي .و�إهم ��ال دالالت �أرق ��ام �أخرى قد ي� ��ؤدي �إبرازها �إىل
�إ�ضعاف الفكرة التي يتمحور البحث حولها.

Ó Óاملادة العا�شرة :االنتحال �أو االقتبا�س
يحظر على الباحث ما يلي:
�	.1أن ين�س ��ب �إىل نف�س ��ه ج ��زء ًا �أو ك ًال من عمل غريه� ،أو �إهم ��ال الإ�شارة �إىل م�ص ��در �أي فكرة �أو
معلومة ما.
 .2االقتبا� ��س احل ��ريف �أو �شب ��ه احلريف ،مع مراع ��اة اتباع الأ�سل ��وب العلمي يف التفري ��ق بني �صوغ
الباح ��ث �أو �صوغ امل�صدر .وينطب ��ق ذلك �أي�ض ًا على عمل مت االقتبا�س من ��ه لعمل �سابق للباحث
نف�سه �أو امل�شاركني يف البحث.
 .3اال�ستف ��ادة واالقتبا� ��س من �أعم ��ال الآخرين التي مل تن�ش ��ر يف املجالت العلمية مث ��ل (التقارير
والإح�صائي ��ات ال�سنوي ��ة للم�ؤ�س�س ��ات والتقارير الفني ��ة واالت�ص ��االت ال�شخ�صية...الخ) ،دون
الإ�شارة �إىل ذلك وتوثيقه.
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Ó Óاملادة احلادية ع�شرة :الدقة يف الإ�سناد واملراجع
يجب على الباحث مراعاة ما يلي:
 	.1توثيق امل�صادر كاملة يف �سياق الن�ص ويف قائمة املراجع ومطابقتهما مع ًا.
 .2جتنب ذكر املراجع العلمية والإ�سناد دون الرجوع �إليها مبا�شرة ولي�س عن طريق مرجع و�سيط،
وتاليف �سرد �أ�سماء ومراجع غري �ضرورية.

Ó Óاملادة الثانية ع�شرة :ال�سرية الذاتية للباحث
-

يجب على الباحث حتري الدقة وامل�صداقية يف كتابة �سريته العلمية وعدم املبالغة �أو التكرار
يف �إبراز اخلربات والإجنازات مل�صالح و�أهداف �شخ�صية.
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إجراءات التعامل مع المخالفات العلمية

Ó Óاملادة الثالثة ع�شرة :جلنة الأمانة العلمية
.1
.2
.3
.4

 ُت�شكل باملدينة جلنة للأمانة العلمية ،تتوىل املهام التالية:و�ضع ال�ضوابط واملعايري املتعلقة بق�ضايا الأمانة العلمية.
درا�سة احلاالت املحالة اليها.
درا�س ��ة املخالفات املخلة بالأمانة العلمية واالقتبا�س واقرتاح الإجراءات املنا�سبة حيالها ح�سب
نوعية وحجم كل خمالفة.
تف�سري وحتديث مواد �ضوابط الأمانة العلمية.

Ó Óاملادة الرابعة ع�شرة� :إجراءات املخالفات العلمية
عن ��د الت�أكد من وجود اخالل يف �ضوابط الأمان ��ة العلمية بنا ًء على تو�صية جلنة الأمانة العلمية
باملدينةُ ،تتُخذ الإجراءات التالية:
 .1يف حال ��ة وقوع خمالف ��ة يف مقرتح بحث ��ي �أو يف خمرجاته ،ف�إن الإج ��راءات املتخذة من املدينة
تطبق على الفريق البحثي.
 .2تٌب ّل ��غ اجله ��ة الت ��ي ينت�سب �إليه ��ا الباحث الرئي� ��س ر�سمي ًا مبخالف ��ات الأمانة العلمي ��ة املرتكبة
وبالإج ��راء املتخذ بحق الفريق البحث ��ي ملتابعة تطبيق هذا الإجراء ولتطبيق الإجراءات املعمول
بها يف اجلهة� ،أو املن�صو�ص عليها يف �أنظمة الدولة.
 .3تق ��وم اجلهة ب�إب�ل�اغ املدينة ر�سمي ًا مبا مت التو�صل �إليه م ��ع الباحثني املخالفني وحتديد الباحث
املت�سب ��ب يف املخالفة وذلك خالل �شهرين كحد �أق�صى م ��ن خطاب املدينة الر�سمي امل�شار �إليه
يف الفقرة (� )2أعاله.
 .4تقوم املدينة بتطبيق �إجراءات املخالفة العلمية على الباحث الرئي�س والباحث املخالف فقط يف
كل بحث ح�سب تو�صية اجلهة الواردة يف الفقرة (� )3أعاله.
 .5تطب ��ق �إجراءات املخالفات العلمية عل ��ى الباحث املخالف على جميع م�شاركات الباحث العلمية
يف املدينة وذلك من تاريخ تطبيق الإجراء بحقه ،وذلك على النحو التايل:
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	�إلغ ��اء جميع الأبحاث املقبول ��ة للباحث باملدينة من تاريخ تطبيق الإج ��راء يف حال كان باحث ًارئي�س ًا فيها.
 ي�ستبع ��د الباحث املخالف من جمي ��ع الأبحاث املقبولة باملدينة من تاري ��خ تطبيق الإجراء يفحال كان باحث ًا م�شارك ًا �أو م�ست�شار ًا.
واهلل املوفق،،،
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the principal investigator and the researcher who violates the laws in each
TGUGCTEJ RTQLGEV EQPEGTPGF DCUGF QP VJG TGEQOOGPFCVKQP FGUETKDGF KP
paragraph (3) above.
 6JG UEKGPVKſE XKQNCVKQP FKUEKRNKPCT[ OGCUWTGU KORNGOGPVGF CICKPUV  C
researcher who violates the laws shall include all the named researcher’s
UEKGPVKſE TGUGCTEJ EQPVTKDWVKQPU CV -#%56 HTQO VJG FCVG QH  VJG
KORNGOGPVCVKQPQHVJGOGCUWTGUCICKPUVJKOCPFKPVJGHQNNQYKPIOCPPGT
 CNN QH VJG TGUGCTEJGTŏU TGUGCTEJ YQTM CRRTQXGF  D[ -#%56  UJCNN DG
dismissed from the date the disciplinary measures become effective in
ECUGJGUJGKUCRTKPEKRCNKPXGUVKICVQT
 CTGUGCTEJGTYJQXKQNCVGUVJGNCYUUJCNNDGFKUSWCNKſGFHTQOCNNTGUGCTEJ
CEVKXKVKGUCRRTQXGFD[-#%56HTQOVJGFCVGQHVJGKORNGOGPVCVKQPQHVJG
FKUEKRNKPCT[OGCUWTGUKPECUGJGUJGKUCTGUGCTEJCUUQEKCVGQTCPCFXKUGT
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Disciplinary actions concerning scientific
integrity violations
Ó

Article ThirteenScientific integrity committee

-#%56 UJCNN HQTO C UEKGPVKſE KPVGITKV[ EQOOKVVGG VJCV YKNN CUUWOG VJG
HQNNQYKPITGURQPUKDKNKVKGU
 'UVCDNKUJ VJG RTKPEKRNGU CPF UVCPFCTFU TGNCVGF VQ KUUWGU QH UEKGPVKſE
integrity.
2. Study the cases referred to it.
 'ZCOKPG VJG XKQNCVKQPU QH UEKGPVKſE KPVGITKV[ CPF EKVCVKQP CPF RTQRQUG
the appropriate course of action based on the nature and severity of the
violation.
 +PVGTRTGVCPFWRFCVGVJGCTVKENGUQHVJGUEKGPVKſEKPVGITKV[TWNGU
Ó

Article Fourteen Disciplinary actions concerning scientific
integrity

+P VJG ECUG QH C EQPſTOGF XKQNCVKQP QH VJG TWNGU QH UEKGPVKſE KPVGITKV[
the following actions will be undertaken upon the recommendation of the
UEKGPVKſEKPVGITKV[EQOOKVVGGCV-#%56
1. In the case of a violation in the research proposal or outputs, the actions
VCMGPD[-#%56YKNNCRRN[VQVJGTGUGCTEJVGCO
 6JGGPVKV[YKVJYJKEJVJGRTKPEKRCNKPXGUVKICVQTKUCHſNKCVGFUJCNNDGPQVKſGF
of the researcher›s malpractice and of the disciplinary actions taken against
the research team, in order to follow up the implementation of that course
of action and carry out its own disciplinary actions applicable in that case
QTFKEVCVGFD[-5#NCYCICKPUVVJGTGUGCTEJVGCO
 6JG GPVKV[ YKVJ YJKEJ VJG TGUGCTEJGT KU CHſNKCVGF YKNN QHſEKCNN[ PQVKH[
-#%56 QH CP[ RTQEGFWTGU WPFGTVCMGP TGICTFKPI VJG TGUGCTEJGTU JCXKPI
committed the violation and identify the researcher responsible for the
XKQNCVKQPYKVJKPVYQOQPVJUCVVJGNCVGUVQHTGEGKRVQHVJGQHſEKCN-#%56
letter referred to in paragraph (2) above.
 -#%56UJCNNVCMGVJGUEKGPVKſEXKQNCVKQPFKUEKRNKPCT[CEVKQPUQPN[CICKPUV
15

Ó

Article ElevenAccurate citation and references

6JGTGUGCTEJGTOWUVVCMGKPVQEQPUKFGTCVKQPVJGHQNNQYKPI
 %KVG UQWTEG U  SWQVGF QT WUGF YJGTGXGT OGPVKQPGF CU YGNN CU KP VJG
references list.
#XQKFWUKPIUEKGPVKſETGHGTGPEGUCPFEKVCVKQPUVJCVFQPQVEKVGVJGUQWTEG
directly , using an intermediate reference and listing unnecessary
references and names.
Ó

Article TwelveA researcher’s curriculum vitae

# TGUGCTEJGTŏU EWTTKEWNWO XKVCG OWUV TGƀGEV VJG WVOQUV CEEWTCE[ CPF
truthfulness, and personal achievements and expertise must not be exaggerated
or reiterated either to mislead others or to achieve personal interests or goals.
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Violations of Scientific Integrity
Ó

Article NinePresentation of Results

6JGTGUGCTEJGTOWUVVCMGKPVQCEEQWPVVJGHQNNQYKPI
6JGUEKGPVKſETGUWNVUHQWPFD[VJGTGUGCTEJGTOWUVDGRTGUGPVGFKPVTWVJ
CPF VTCPURCTGPE[ YKVJQWV FKUVQTVKQP HCNUKſECVKQP CPF HCDTKECVKQP CPF
without any concealment of negative results or interpretation of results
based on hypothetical assumptions with false claims that they are based on
UEKGPVKſETGUGCTEJQTGZRGTKOGPVU(WTVJGTOQTGVJGTGCNUEKGPVKſETGUWNVU
QH VJG UEKGPVKſE GZRGTKOGPVU EQPFWEVGF OWUV DG RTGUGPVGF  YKVJQWV CP[
exclusion of deviating and irregular results so as to present the research
ſPFKPIUCUDGKPIHWNN[EQPUKUVGPV
#TGUGCTEJGTOWUVTGHTCKPHTQOIWKFGFUEKGPVKſEFGEGRVKQPKPENWFKPICP[
intentional focus on exhibiting content, or acknowledging implications
VJCVOC[DGKPEKFGPVCNCPFQHRQQTUKIPKſECPEGCPFVTGCVKPIUWEJEQPVGPV
CUKHKVYCUVJGGSWKXCNGPVQHVJGTGUVQHVJGTGUWNVUQDVCKPGFQXGTVJGIGPGTCN
EQWTUGQHVJGUEKGPVKſETGUGCTEJCUYGNNCUPGINGEVKPIVJGUKIPKſECPEGQH
other data, that could, once disclosed, weaken the core idea of the research.
Ó

Article TenPlagiarism or Citation

#TGUGCTEJGTKURTQJKDKVGFHTQOVJGHQNNQYKPI
/KUTGRTGUGPVKPIVJGYQTMQHQVJGTURCTVN[QTGPVKTGN[CUJKUJGTQYPCPF
neglecting to cite the source of any idea or information.
.KVGTCNQTPGCTNKVGTCNEKVCVKQPVCMKPIKPVQCEEQWPVVJGUEKGPVKſEOGVJQF
in differentiating between the formulation of the researcher and the
formulation of the source. This also applies to a work that›s been cited of a
previous work of the researcher himself or the participants in the research.
 $GPGſVKPI HTQO CPF EKVCVKQP QH VJG YQTM QH QVJGTU VJCV JCU PQV DGGP
RWDNKUJGF KP UEKGPVKſE LQWTPCNU UWEJ CU TGRQTVU CPF KPUVKVWVKQPU CPPWCN
statistics, technical reports and personal communications ... etc.), without
reference to that fact and documentation of it.
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#EQR[TKIJVCITGGOGPVYKVJ-#%56CPFVJGGPVKV[OWUVDGEQPENWFGFCPF
documented before the research activity is conducted, and upheld once the
research is published.
6JGTKIJVUQHUQEKGV[OWUVDGTGURGEVGFTGNCVKPIVQVJGRWDNKECVKQPQHUEKGPVKſE
DTGCMVJTQWIJUCPFPQCVVGORVUUJQWNFDGOCFGVQFKUVQTVUEKGPVKſEHCEVUQT
delay the publication of such facts.
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Copyright Regulations
Ó

Article SevenPreparation and Publication

9JGPKPVGPFKPIVQRWDNKUJVJGTGUGCTEJGTOWUVEQOOKVVQVJGHQNNQYKPI
1. Abide by international and domestic copyright laws and regulations effective
KPVJG-KPIFQOGURGEKCNN[KPTGNCVKQPVQQDVCKPKPIVJGRTKQTYTKVVGPEQPUGPV
from the author or the publisher when considering republishing pictures or
ſIWTGUQTCP[QVJGTRCTVUQHVJGTGUGCTEJ
%KVGUQWTEG U SWQVGFQTWUGFD[VJGCWVJQTVQYTKVGJKUJGTRWDNKUJGFYQTM
wherever mentioned as well as in the references list.
#UEKGPVKſERCRGTOC[PQVDGUKOWNVCPGQWUN[UWDOKVVGFVQOQTGVJCPQPG
party for publication.
#UEKGPVKſERCRGTRWDNKUJGFKPQPGRCTVKEWNCTUEKGPVKſELQWTPCNOC[PQVDG
RWDNKUJGFCICKPKPCPQVJGTUEKGPVKſELQWTPCNUEKGPVKſEEQPHGTGPEGTGEQTF
QTUGOKPCTYKVJQWVUKIPKſECPVEJCPIGQTCFFKVKQPWPNGUUUQCWVJQTK\GFD[
the publishing parties and with reference to the original reference or source
where the paper was previously published.
 'ZRTGUUKQPU QH CRRTGEKCVKQP CPF ITCVKVWFG VQ -#%56 OWUV DG KPENWFGF
taking into consideration paragraph (4) of article eight.
Ó

Article EightRights of Others

6QRTQVGEVVJGTKIJVUQHQVJGTUCTGUGCTEJGTOWUVEQOOKVVQVJGHQNNQYKPI
1. When intending to publish research outputs, the researcher shall include
the names of all of those who have contributed effectively to the research
to be published.
6JGPCOGUQHTGUGCTEJGTUKPXQNXGFKPLQKPVTGUGCTEJRTQLGEVUOWUVDGNKUVGF
according to the written agreement between the members of the research
team.
3. The technicians who contributed to the collection and analysis of samples
must be thanked and their names listed among the list of authors, if their
EQPVTKDWVKQPKUCOCLQTRCTVQHVJGRWDNKUJGFYQTM
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 2TQVGEV VJG TKIJVU QH -#%56 CPF VJG GPVKV[ EQPEGTPKPI VJG TGUWNVU QH
UEKGPVKſE TGUGCTEJ CPF VJG KPVGNNGEVWCN QWVRWVU HQWPF QT TGXGCNGF CPF
TGRQTVUWEJTGUWNVUVQVJGRCTV[KPSWGUVKQPRTQORVN[6JGUGTGUWNVUUJCNNPQV
be used in any manner that will serve the researcher›s or other interests,
YKVJQWVVJGRTKQTYTKVVGPEQPUGPVQH-#%56CPFVJGKPXQNXGFGPVKV[
 %QOOKVOGPV VQ VJG TGSWKTGOGPVU QH -#%56 QT VJG GPVKV[ KP YJKEJ VJG
research is being carried out with regard to publishing, registering patents,
CPFUEKGPVKſEFKUEQXGTKGU
Ó

Article SixDuties of the Principal Investigator

The duties and responsibilities of the Principal Investigator include the
HQNNQYKPI
1. Distribution of the research work load among the research team members
VQGPUWTGVJGGZEJCPIGQHGZRGTVKUGVJGGZEGNNGPEGQHYQTMSWCNKV[CPFVJG
enhancement of the competency levels amongst the team members.
 5GNGEVKQP QH C TGUGCTEJ VGCO YKVJ VJG UEKGPVKſE UMKNNU  CPF CDKNKV[ VQ
CEEQORNKUJDCUGFQPQDLGEVKXGETKVGTKCCPFYKVJQWVHCXQTKVKUO
 #UUWORVKQP QH  CNN TGURQPUKDKNKVKGU YKVJ TGICTF VQ VJG TGUGCTEJ RTQLGEV
YJKEJJGUJGKUCUUKIPGF
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4- Observe the instructions, regulations and laws pertaining to the research
topic.
%QORN[YKVJGZGEWVKXGD[NCYUCPFTGIWNCVKQPUTGNCVGFVQNKXKPIETGCVWTGU
research ethics, and observe professional ethics when conducting research
CPFGZRGTKOGPVUQPJWOCPCPKOCNQTRNCPVUWDLGEVUQTCP[QVJGTGNGOGPV
of the environment.
Ó

Article FiveResearch behavior

#TGUGCTEJGTOWUVQDUGTXGVJGHQNNQYKPI
 'PUWTGSWCNKV[RGTHQTOCPEGYJKEJUJQWNFPGXGTDGNKPMGFQTCUUQEKCVGF
with any type of moral or material incentive or reward.
 #DUVCKP HTQO WVKNK\KPI JKUJGT TGUGCTEJ CEVKXKV[ UEKGPVKſE EQPEGRVU QT
expertise for any sort of advertising or publicity for any personal goal, or
CP[VTKDCNPCVKQPCNKUVKEGVJPKEQTQVJGTCHſNKCVKQPKPXKQNCVKQPQHGZKUVKPI
laws and regulations.
 #XQKFRGTUQPCNTGNCVKQPUJKRUCPFKPENKPCVKQPUQTUWDLGEVKXGETKVKEKUOFWTKPI
UEKGPVKſE FKUEWUUKQPU CPF FGDCVGU TGURGEVKPI VJG RTKPEKRNG QH OWVWCN
TGURGEVTGICTFNGUUQHUEKGPVKſERQUKVKQPQTCECFGOKEJQPQTU
4. Refrain from accepting an invitation to conduct, or participate in, any
TGUGCTEJYJGPNCEMKPIUWHſEKGPVRTQHGUUKQPCNQTUEKGPVKſEGZRGTVKUGKPVJG
TGUGCTEJFQOCKPCPFUGGMVQTGEQOOGPFSWCNKſGFGZRGTVUVQEQPFWEVVJG
TGUGCTEJRTQLGEV
 9JGPVCEMNKPICP[VQRKEQTKUUWGVJCVKUPQVYKVJKPJKUJGTCTGCQHGZRGTVKUG
VJGTGUGCTEJGTOWUVUVCVGJKUJGTFQOCKPQHURGEKCNK\CVKQPCUYGNNCUJKU
her academic honors.
6. Never conceal information and information sources, nor restrict the
exchange of opinions and ideas among expert researchers, inhibiting
UEKGPVKſETGUGCTEJRTQITGUUYKVJVJGGZEGRVKQPQHTGUGCTEJVQRKEUQTRTQLGEVU
PGGFKPIEQPſFGPVKCNKV[QTTGSWKTKPIVQDGTGXGCNGFD[GZRGTVCWVJQTKVKGU
 0GXGT YKVJJQNF CP[ UEKGPVKſE ſPFKPIU HTQO VJG GPVKV[ HQT YJKEJ VJG
research is being conducted.
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General Rules
Ó

Article TwoScope of Application

6JGUG TWNGU CRRN[ VQ TGUGCTEJ CPF UVWFKGU HWPFGF D[ -#%56 CPF VJG
related tasks and various aspects of research activities, including the research
proposal and its outputs.
Ó

Article ThreeKey Principles

+VKUUVTKEVN[RTQJKDKVGFHQTCTGUGCTEJGTVQFQVJGHQNNQYKPI
%QPFWEVQTRTQRQUGCP[UEKGPVKſETGUGCTEJQTUVWF[KPEQPUKUVGPVYKVJVJG
Islamic values and ethics.
7UGUEKGPVKſECEJKGXGOGPVUCICKPUVJWOCPKV[
%QPFWEV UEKGPVKſE TGUGCTEJ CPF UVWFKGU YKVJ CFXGTUG KORCEV QP RWDNKE
health or the environment; if such research is necessary, a licence must be
obtained from the relevant authorities.
%QPFWEVTGUGCTEJKPCOCPPGTVJCVFGTQICVGUJWOCPFKIPKV[QTKUKPEQPUKUVGPV
with human values and customs.
&GHGPFUEKGPVKſEKUUWGUKPCOCPPGTFGXQKFQHHCEVUGXKFGPEGFQEWOGPVGF
GZRGTVKUGCPFUEKGPVKſETGHGTGPEGU
6- Submit proposals to more than one entity or submit an entirely, or partially,
funded proposal to other entities.
Ó

Article FourProfessional Principles

#TGUGCTEJGTOWUVCDKFGD[VJGHQNNQYKPI
5GGMVTCPURCTGPE[CPFCEEWTCE[YJGPUGNGEVKPITGUGCTEJVQRKEUQDLGEVKXGU
and appropriate methods to achieve the set goals.
2- Properly, and with no exaggeration, determine the research timeframe and
ſPCPEKCNPGGFUKPENWFKPIOCVGTKCNUUWRRNKGUTGSWKTGOGPVCPFOCPRQYGT
3- Follow laboratory safety instructions, procedures and rules, and preserve
VJGUCHGV[QHNCDUVCHHGSWKROGPVCPFOCVGTKCNU
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Rules of Scientific Integrity
King Abdulaziz City of science & Technology (KACST), and all its related
activities, are governed by a set of adopted policies, rules and regulations set
to regulate the relationship between KACST, relevant entities (stakeholders)
and beneficiaries of KACST support. Among the most prominent adopted
policies, regulations and laws are the Rules of Scientific Integrity.
These scientific rules apply to all aspects of the activities funded by KACST.
They also define the professional and basic principles of the development and
execution of scientific research, its projects and outputs in accordance with
the international scientific practices, researcher rights and obligations as well
as potential violations of scientific integrity and subsequent procedures to
deal with such violations.
ÓÓ

Article One: Definitions

The following words and phrases, wherever they appear in these Rules,
shall have the meanings set forth below, unless the context requires otherwise:
KACST: King Abdulaziz City for Science and Technology.
Entity: the entity where the research is carried out.
Researcher: any member of the research team.
Research Outputs: technical reports (periodic and final), scientific papers,
scientific discoveries, patents and others.
Violations of Scientific Integrity: plagiarism, falsification of results,
fabrication of results or data that are not based on research experiments, and
forgery or misrepresentation of results.
Citation: the literal or semi-literal transfer of texts from a third party without
the scientific documentation customary in the context of the research and in
the references.

7

Contents
5XOHVRI6FLHQWL¿F,QWHJULW\ ..............................................................7
$UWLFOH2QH'H¿QLWLRQV ......................................................................7
General Rules ....................................................................................8
$UWLFOH7ZR6FRSHRI$SSOLFDWLRQ.....................................................8
$UWLFOH7KUHH.H\3ULQFLSOHV .............................................................8
$UWLFOH)RXU3URIHVVLRQDO3ULQFLSOHV ..................................................8
$UWLFOH)LYH5HVHDUFKEHKDYLRU..........................................................9
$UWLFOH6L['XWLHVRIWKH3ULQFLSDO,QYHVWLJDWRU .................................10
Copyright Regulations ......................................................................11
$UWLFOH6HYHQ3UHSDUDWLRQDQG3XEOLFDWLRQ ........................................11
$UWLFOH(LJKW5LJKWVRI2WKHUV ...........................................................11
9LRODWLRQVRI6FLHQWL¿F,QWHJULW\ ......................................................13
$UWLFOH1LQH3UHVHQWDWLRQRI5HVXOWV..................................................13
$UWLFOH7HQ3ODJLDULVPRU&LWDWLRQ .....................................................13
$UWLFOH(OHYHQ$FFXUDWHFLWDWLRQDQGUHIHUHQFHV ................................14
$UWLFOH7ZHOYH$UHVHDUFKHU¶VFXUULFXOXPYLWDH................................14
'LVFLSOLQDU\DFWLRQVFRQFHUQLQJVFLHQWL¿FLQWHJULW\YLRODWLRQV ......15
$UWLFOH7KLUWHHQ6FLHQWL¿FLQWHJULW\FRPPLWWHH ................................15
$UWLFOH)RXUWHHQ'LVFLSOLQDU\DFWLRQVFRQFHUQLQJVFLHQWL¿FLQWHJULW\ 15

KACST Printing Press
NO:370501

Rules of Scientific Integrity

2017AD - 1438H

