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 ةاألمانة العلمي ضوابط

  

  

  المادة األولى : 

للعلوم والتقنية الوطنية  إطار الخطةبحاث التي تمول في ألتطبق ھذه الضوابط على ا

  واالبتكار. 

  

 الضوابط العامة

  المادة الثانية: المبادئ األساسية

  حظر على الباحث ما يلي:ي

ارض   .١ ي يتع ث علم ذ، أي بح ي تنفي اركة ف ذ، أو الُمش ات تنفي يم واألخالقي ع الق م

  اإلسالمية.

  استخدام أو المشاركة في استخدام المنجزات العلمية ضد البشرية .      .٢
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ت  .٣ ة؛ وإذا دع ة والبيئ حة العام ى الص لبي عل ر الس ة ذات األث اث العلمي ذ األبح تنفي

 الضرورة إلى ذلك، يجب العمل على إزالة أو خفض ذلك األثر إلى أقل حٍد ممكن.

ث  .٤ از البح ر إنج ادئ الخي ع مب ارض م ان أو تتع ة اإلنس ن كرام تقص م ة تن بطريق

  والصالح والقيم واألعراف البشرية. 

ةَ،  .٥ راھين الُمْثبتَ ائق والب ى الحق ة عل ر مبني ة غي ة بطريق ايا العلمي ن القض دفاع ع ال

 والخبرات الموثّقة، والمراجع العلمية.

الح الج .٦ ر ص ي لغي اط العلم ة والنش ات العلمي ف اإلمكان ال توظي الي واألجي ل الح ي

 القادمة.

 المادة الثالثة: المبادئ المھنية

  يجب على الباحث االلتزام بما يلي:

ذ محاور ومواضيع البحث العلمي، وفي   .١ ار وتنفي تحري الدقة والمصداقية في اختي

 طرق حل المشاكل المطروحة.

ة، أو اإل .٢ ة والزمني ات البحث العلمي المادي د متطلب ة في تحدي سراف في عدم المبالغ

 استخدام المواد والمستلزمات، أو سوء استخدام األجھزة والمواد  المتاحة .

لبية عن  .٣ ائج الس ة النت اء أو توري فافية وعدم إخف عرض النتائج البحثية بمصداقية وش

 أي شخص، أو تفسير النتائج على فرضيات ظنية جدلية. 
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ر .٤ المة المختب ن وس راءات أم د وإج ات وقواع زام بتعليم ى االلت ة عل ات، والمحافظ

 سالمة العاملين والمعدات والتجھيزات المعملية.

 االلتزام باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة بموضوع البحث . .٥

ة  .٦ ات الحي ى المخلوق االلتزام باألنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بأخالقيات البحث عل

  اإلنسان أو الحيوان أو النبات.وبأخالق المھنة عند إجراء التجارب والبحوث على 

 المادة الرابعة: سلوك الباحث

  يجب على الباحث مراعاة ما يلي:

  الحرص على جودة األداء دون ربط ذلك بالمكافآت والحوافز المادية والمعنوية.  .١

الن ألي  .٢ ة واإلع ة للدعاي ه العلمي ه ومفاھيم ي أو خبرات اطه البحث تخدام نش دم اس ع

اءات ق ة غرض شخصي أو انتم ة لألنظم ا بالمخالف ة أو غيرھ ة أو عرقي ة أو قومي بلي

 والقوانين السارية. 

ر الموضوعي، خالل المناقشات  .٣ د غي البُعد عن العالقات واألھواء الشخصية أو النق

والمناظرات العلمية مع اآلخرين وااللتزام بمبدأ االحترام المتبادل، بغض النظر عن 

 المكانة واأللقاب العلمية.

رة االمتنا  .٤ ه الخب يس لدي ذ أي بحث ل ع عن قبول الدعوة لتنفيذ، أو المساھمة، في تنفي

ة  رة والكفاي ى التوصية بترشيح ذوي الخب العلمية والمھنية الكافية فيه، والحرص عل

 والدراية العلمية الالزمة لتنفيذ البحث.
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اإلفصاح عن تخصصه و درجته العلمية عند معالجة موضوع أو مسألة خارج نطاق  .٥

 صصه. تخ

ار  .٦ ادل اآلراء واألفك د تب ا، أو تقيي ات، أو مصادر الحصول عليھ عدم حجب المعلوم

 بين الباحثين المختصين التي تعيق مسيرة البحث العلمي.

 عن الجھة التي ينفذ البحث لحسابھا. -يتوصل إليھا -عدم حجب أي نتائج علمية  .٧

ائج البح .٨ ي نت ا، ف ذ البحث عليھ ي يُنف ة، الت وق الجھ ظ حق ة والمنتجات حف وث العلمي

أخير،  ة دون ت ك الجھ الفكرية التي يتوصل إليھا أو يطلع عليھا، واإلفصاح عنھا لتل

ة كانت لمصلحته الشخصية أو لمصلحة آخرين، دون  أي طريق وعدم استغاللھا ب

 إذن خطي مسبق من ھذه الجھة.

  االمتناع عن المبالغة في وصف نتائج أبحاثه بما يضلل الرأي العام. .٩

 مادة الخامسة : فريق العملال

  يجب على الباحث في إطار فريق العمل مراعاة ما يلي:

ة في  .١ ة الذاتي تشجيع العمل الجماعي من خالل فرق عمل بحثية وعدم التفرد أو األناني

 إنجاز البحوث العلمية.

ى   .٢ احثين عل ين الب ادل ب رام المتب اء، واالحت افس البنّ ة والتن نشر روح المثابرة والجدي

 تالف فئاتھم لدعم مسيرة البحث العلمي وضمان تواصله.اخ
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ان العمل  .٣ توزيع العمل البحثي على أعضاء فريق العمل بما يضمن تبادل الخبرة وإتق

 بين اعضاء الفريق المشاركين في البحث والرفع من مستوياتھم.

ايير  .٤ ى مع اء عل از بن ى اإلنج درة عل اءة و الق ن ذوى الكف ل م ق العم ار  فري اختي

 وعية دون محاباة.موض

 ضوابط النشر والتأليف

  المادة السادسة : اإلعداد والنشر

  يلتزم الباحث في مجال اإلعداد والنشر بما يلي:

أليف،  .١ وق النشر والت االلتزام بالنظم والقوانين المحلية والدولية النافذة في المملكة لحق

بقة من المؤلف أ ة مس ة خطي ى موافق ق بالحصول عل ا يتعل د خاصة فيم و الناشر عن

 الرغبة في ترجمة مؤلف أو جزء منه أو إعادة نشر صورة أو شكل أو غيرھا

ِه في  .٢ اإلشارة إلى المصدر أو المصادر التي اقتبس منھا أو استند إليھا في إعداد ُمَؤلَّفِ

 .  موضعھا وذكرھا في قائمة المراجع

  ن واحد.عدم إرسال الورقة العلمية المراد نشرھا إلى أكثر من جھة في آ .٣

دوة عدم تكرار نشر الورقة العلمية في مجلة علمية أخرى .٤ ؤتمر أو ن ، أو في سجل م

ا، علمية  ة عليھ ة سماح الجھات دون إجراء إضافات أو تعديالت جوھري إال في حال

ذي الناشرة بذلك،  ى المرجع أو المصدر األصلي ال ال اإلشارة إل سبق مع عدم إغف

 نشر الورقة فيه. وتم
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د ( الممولة للبحث ةھللجاإلشارة  .٥ ار البن ان، مع األخذ باالعتب ) من ٥بالشكر و العرف

  .المادة السابعة

 المادة السابعة : حقوق اآلخرين

  يلتزم الباحث في مجال حفظ حقوق اآلخرين بما يلي:

ة في نشر األبحاث أو األوراق  .١ د الرغب عدم إغفال أسماء المشاركين في البحث، عن

 في مؤتمر أو ندوة.العلمية  أو المشاركة 

ة  .٢ ى مساھماتھم الفعلي اًء عل ال المشتركة بن احثين في األعم مراعاة ترتيب أسماء  الب

م يكن  دياً، إذا ل ذكر أسماؤھم أبج في ذلك العمل، وفي حالة التساوي في المساھمة فت

 ھناك اتفاق فيما بينھم يقضي بغير ذلك.

 لعمل المنشور.عدم كتابة أسماء من لم يكن لھم مساھمة فعلية في ا .٣

ياغة  .٤ اذج أو ص ات أو تصميم النم ل العين ي البحث بتحلي اركين ف ين المش كر الفني ش

ا، وإدراج أسمائھم ضمن  وتحرير النتائج، و المشاركين بالتعليق وإبداء اآلراء حولھ

 المؤلفين إذا كانت مشاركاتھم رئيسة. 

ى حق .٥ ه عل الي ل ول الم ي أو المم روع البحث احب المش ع ص اق م ر االتف وق النش

 والتأليف، وتوثيق ذلك قبل البدء في تنفيذ البحث، وااللتزام بھذه الحقوق عند النشر. 

ائق  .٦ ويه الحق ة تش دم محاول ة، وع ازات العلمي ر اإلنج ي نش ع ف ق المجتم رام ح احت

 العلمية أو تأخير نشرھا.
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 ضوابط التحكيم

  المادة الثامنة : على الُمحكم االلتزام بتنفيذ ما يلي:

  اء رأيه بنزاھة ودون تحيز أثناء تحكيم البحث أو اإلنتاج والنشاط العلمي.إبد .١

تقديم وتحكيم البحث أو اإلنتاج والنشاط العلمي بكل موضوعية وسرية تامة، وضمن  .٢

يس من  ا ل ه فيم ه أن يوصي بترشيح أحد زمالئ ط، ويُمكن ل ه فق اختصاصه وخبرت

  اختصاصه.

ه،  .٣ ه، وانتقادات ه وآرائ ديم مالحظات افية، إن تق ارات اإلض ائج االختب ه ونت وتوجيھات

ة  ة طالب ى الجھ يم إل د التحك ي  قي اط العلم اج او النش ث أو اإلنت ول البح دت، ح وج

 التحكيم.

دوين  .٤ ان وت ة،  و بي ة عالي وعية واحترافي ة بموض ائل الجامعي يم الرس ويم وتحك تق

 االنتقادات والمالحظات الواردة على الرسالة.

و .٥ ا أشرف أو عدم المشاركة في تق ه أو نشاطه العلمي، أو م ائج أبحاث يم نت يم أو تحك

 .بحاث، أو أي أوجه نشاط علمي أخرىشارك في اإلشراف عليه من أ
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ة  .٦ اريع بحثي ر مش ائج بحث أو تقري رح أو نشاط نت يم أي مقت ي تحك اركة ف دم المش ع

ين لشخص أو  تركة ب الح مش ى مص المحكم تنطوي عل ة ب لة أو عالق ة ذات ص لجھ

 و المحكم مھما كانت.الجھة 

ا أو  .٧ وم بتحكيمھ ة التي يق ادة العلمي في حالة إشارة الُمحكم إلى اإلنتحال العلمي في الم

م  ي ت رات الت ى الفق ارة إل م اإلش ى المحك زم عل ه، يل ان نوع اً ك ل علمي أي ود خل وج

ى وجود  ة اإلشارة إل ذلك في حال إنتحالھا مع إرفاق المرجع األصلي الٌمنتحل منه، ك

 لمي أياً كان يجب على المحكم اإلشارة إليه بدقة وأمانة .خلل ع

ادة  .٨ ي الم ع ف ر المرج د ذك ر عن ي التحري أ ف ين الخط ا ب ز م ي التميي ة ف رى الدق تح

ة و قصد أم عن  أ عن دراي المحكمة و بين اإلنتحال العلمي. و بيان ما إذا كان  الخط

 سھو و نقص في خبرة صاحب المادة المحكمة.

  

 مخالفة لألمانة العلميةالُممارسات ال

  المادة التاسعة : اختالق نتائج علمية 

ة  ائج علمي درھا  -يحظر على الباحث تزييف أو تلفيق نت ان ق ا ك ى  –مھم وم عل ال تق

ى أنھا ناجمة عن بحث علمي أساس البحث العلمي أو نتائجه التجريبية ، واالدعاء عل

  .تجريبي

  

  



  

 

Page | 10 
 

  ية المادة العاشرة : تحريف النتائج العلم

عرض النتائج العلمية التي يتم التوصل إليھا دون تشويه . وعدم استبعاد على الباحث 

المنحرف والشاذ من النتائج الحقيقية الناجمة عن التجارب العلمية المنفذة بھدف 

  .إظھارھا متسمة باالتساق الكامل الذي تتطلبه كثير من المجالت العلمية

 ي دالالت النتائج وأھميتھا المادة الحادية عشرة : المبالغة ف

ى  د عل ز المتعم ك التركي على الباحث االمتناع عن التضليل العلمي الموجه، ومن ذل

إبراز مضمون، أو إقرار مدلول قد يكون عرضياً ضعيف الداللة، ومعاملته بمستوى 

ال  ي. وإھم ام للبحث العلم ياق الع ي الس ا ف ائج المتحصل عليھ ة النت ع بقي افئ م متك

ث دالالت أٌ  ور البح ي يتمح رة الت ى إضعاف الفك ا إل ؤدي إبرازھ د ي رى ق ام أخ رق

  .حولھا

 المادة الثانية عشرة: االنتحال أو السرقة العلمية

ال  ره، أو إھم ل غي ن عم الً م زءاً أو ك ه ج ى نفس ى الباحث أن ينسب إل ر عل يحظ

  .اإلشارة إلى مصدر أي فكرة، مھما كانت

 دقة في اإلسناد والمراجع المادة الثالثة عشرة: عدم تحري ال

ناد دون الرجوع  ة واإلس ة في ذكر المراجع العلمي ينبغي على الباحث تجنب الُمبالغ

ه، من  إليھا، وتالفي سرد أسماء الَمراِجع لإليحاء بسعة خلفيته العلمية  في مجال بحث

راء أو  اجل دى الق اع ل ين بإحاطتترسيخ االنطب دور في نطاق المحكم ا ي ه بمجمل م

  ه .تخصص
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 المادة الرابعة عشرة: االستغالل الفكري

يلتزم الباحث باإلشارة لجھود الغير الذين تم االستفادة من أعمالھم حتى في حالة عدم 

 نشرھا، وتجنب إضافة أي أسماء على البحث العلمي ليس لھا دور يذكر في انجازه. 

 المادة الخامسة عشرة: التضليل في كتابة السيرة العلمية 

ة يجب عل ة وعدم المبالغ ة سيرته العلمي ة والمصداقية في كتاب ى الباحث تحري الدق

لحة أو  ى أي مص ول عل دف الحص ية بھ ازات الشخص رات واإلنج راز الخب ي إب ف

  تضليل اآلخرين.

  

  االجراءات المتخذة في الممارسات المخالفة للضوابط

 المادة السادسة عشرة: 

ط األمانة العلمية ، تٌشكل بقرار من رئيس اللجنة في حالة االشتباه بحدوث إخالل بأحد ضواب

التحضيرية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار لجنة من ثالثة من المختصين للنظر في 

  مخالفات أحكام ھذه الضوابط ولھا أن تستعين بمن تراه ألداء مھامھا .
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 المادة السابعة عشرة: 

ة لضوابط وع المخالف د من وق ة المشكلة في  عند التأك رار اللجن ى ق اء عل ة بن ة العلمي األمان

ادة  ةالم ار  السادس ة واالبتك وم والتقني ة للعل ة الوطني ة للخط ة العام ذ األمان رة ، تتخ عش

  اإلجراءات التالية:

اً في  .١ ان باحث تُوقِف األمانة العامة للخطة التعامل مع الباحث في إطار الخطة سواًء ك

 ً   سنة .                   ٥-٢لمشروع بحثي لمدة تتراوح ما بين  مشروع أو مستشاراً أو مقوما

ا  .٢ تُشِعر األمانة العامة الجھة التي ينتسب إليھا الباحث بالممارسة الخاطئة التي ارتكبھ

ة ا في أنظم ة ، أو المنصوص عليھ  الباحث التخاذ االجراءات المعمول بھا في الجھ

  .الدولة 

اإلجراء المتخذ بحق  تُشعر الجھة التي ينتسب إليھا   .٣ ة للخطة ب ة العام الباحث األمان

  الباحث .  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


