
KINGDOM OF SAUDI ARABIA    
MINISTRY OF EDUCATION 
Northern Border University  
Deanship of Scientific Research 
Local Committee of Bioethics (LCBE) 

 العربية السعودية  المملكة

 التعليم وزارة 

 الحدود الشمالية جامعة 

 عمادة البحث العلمي

 ة الحيوي اللجنة المحلية لألخالقيات

 

   املصاحل"يف  تضارب  ال "تصريح 
 

 

 عنوان املشروع البحثي: 
 
 

 
 مرجع املشروع البحثي: 

 

 نحن أعضاء الفريق البحثي للمشروع المذكور، نصرح بأنه ال يجد هناك أي نوع من التضارب في المصالح تتعلق بهذا المشروع. 

أعضاء   كامل  قبل  من  التصريح  هذا  على  التوقيع  صحيحة  تم  أعاله  الواردة  المعلومات  أن  إلى  لإلشارة  البحثي  العمل  فريق 

 وصريحة. 

 : )باإلمكان إضافة أسطر جديدة(  أعضاء فريق العمل 

 التاريخ  التوقيع  الباحث الرئيس:   -

 التاريخ  التوقيع  : 1الباحث المشارك  -

 التاريخ  التوقيع  : 2الباحث المشارك  -

 يخ التار التوقيع  : 3الباحث المشارك  -

 التاريخ  التوقيع  : 4الباحث المشارك  -

 التاريخ  التوقيع  : 5الباحث المشارك  -

 التاريخ  التوقيع  : 6الباحث المشارك  -

 التاريخ  التوقيع  : 7الباحث المشارك  -

 التاريخ  التوقيع  : 8الباحث المشارك  -

 وإذا كان هناك أي نوع من التضارب في المصالح، فيجب التصريح عنه باستخدام ورقة إضافية موقعة من كامل فريق العمل. *   

 

 



KINGDOM OF SAUDI ARABIA    
MINISTRY OF EDUCATION 
Northern Border University  
Deanship of Scientific Research 
Local Committee of Bioethics (LCBE) 

 العربية السعودية  المملكة

 التعليم وزارة 

 الحدود الشمالية جامعة 

 عمادة البحث العلمي

 ة الحيوي اللجنة المحلية لألخالقيات

 

 “Conflicts of Interest Statement” 

 

Research Project title: 

 

Research Project Ref.:  

We hereby, the teamwork of the mentioned project, certify that we do not 

have any type of conflicts of interest related to this project. 

This statement is signed by all teamwork members to indicate agreement that 

the above information is true and correct. 

 

Teamwork names (add new lines if necessary): 

- Principal Investigator: Signature: Date: 

- Co-Investigator I:  Signature: Date: 

- Co-Investigator II: Signature: Date: 

- Co-Investigator III:  Signature: Date: 

- Co-Investigator IV:  Signature: Date: 

- Co-Investigator V:  Signature: Date: 

- Co-Investigator VI:  Signature: Date: 

- Co-Investigator VII:  Signature: Date: 

- Co-Investigator VIII:  Signature: Date: 

*" If any type of conflict of interest exists; please, clearly, indicate it in a 

separate sheet (which should be signed be all teamwork)". 


