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ي
حيوي القطري
 البنك الح:ااستمارة مواففقة
C
Consent Foorm: Qatarr Biobank

 اسم المشارركPaarticipant ID
ررقم ھوية المشاررك
ب
 ھل لديك استففسارات أخرى؟؟ إذا كنت ترغب.ي
المشاركين في البنك اللحيوي القطري
ك
نععبر لكم عن خاللص شكرنا لقرراءتكم كتيب مععلومات
لى لوحة الحاسووب
 وبعد ذلك التوقيع على،ى اإلجابة على األسئلة التالية الموجودة على الشاشة
 يرجى،باالمشاركة

Participant Nam
me

Thank you forr reading the
e Qatar Biob
bank Particiipant Inform
mation Leafle
et, do you h
have any furrther
que
estions? If yyou would liike to take p
n the screen
part, please respond to
o each of the
e following q
questions on
n
and
d then sign the computter pad.
1. Title of research
Qatar Biobank
2. P
Principal Investigator
Asm
ma Al Thani, Ph.D., Qatarr Biobank
Dr. Ajayeb Al M
Marri, HMC
3. Why are wee inviting you
u to join this research?
Thee investigato
or and colleaggues at Qatar Biobank
(Qaatar Foundattion) and Ham
mad Medicall Corporation
n
(HM
MC) are cond
ducting this rresearch.
Wee are invitingg you to join b
because you are either a
Qatari national or long‐term
m resident (livved in Qatar
forr at least 15 yyears). You caan contributee to Qatar
Bio
obank as by offering
o
around 3 hours o
of your time
to ggo through medical
m
exam
mination and give us some
bio
ological samp
ples.

ث
 عنوان البحث.1
نك قطر الحيوي
بنك
سي
 الباحث الرئيس.2
 بنك قطر الحيووي،الفيروسات
ت
ى علم
 دكتوراه فى،الددكتوره اسماء الثثانى
 مؤسسة حمد الطبية، الددكتوره عجايب االمري
 لماذا ندعوك لإلنضمام إلى ھھذا البحث؟.3
) الء في بنك قطر الحيوي
ن من سيقوم بإجرراء ھذا البحث ھمم الباحثين والزمال
إن
.مؤسسة حمد الطبيية
مؤؤسسة قطر( و مؤ
ضمام إلينا والمشارركة معنا وھذا ال
إنننا ندعوك لإلانض
النك إما ان تكون مواطنا
 سنه ( يمكنك المساھمة1
15 في ھذا الوطن ) لفتترة التقل عن
طريا او مقيم ي
قط
خوض
عات من وقتك لخ
عطائنا ثالث ساع
معع بنك قطر الحيووي عن طريق اع
.طلوبه
طبي واعطائنا بععض عيناتك المط
جربة الفحص الط
تج
ك فى بنك
ك ايضا ملىء استببيان و تزويدنا بررايك عن تجربتك
سوف يطلب منك
س
.طر الحيوى
قط

Alsso, you will be asked to co
omplete a qu
uestionnaire
and
d provide som
me overall feeedback on your
y
exp
perience at the Qatar Bio
obank center.
4. What should
d you know about the in
nvitation?
 We will exxplain the ressearch to you
u
 Whether o
or not you join is your decision (you
can accept o
or refuse no m
matter who iis inviting you
to participatte)
 Please feeel free to ask questions orr mention
concerns before decidingg, or during o
or after the
research
 You can saay yes but change your m
mind later
 We will no
ot hold your d
decision against you

ب أن تعرفه عن ھھذا البحث؟
 ما الذي يجب.4
.ف
واف
ث لك بشكل
 سوف ننقوم بشرح البحث
ٍ
ضمامك والمشارركة بھذا البحث أو عدمه يعود للك )يمكنم
 قرار انض
(عن من يدعوك للممشاركة
كة بغض النظر ع
قبول أوو رفض المشاركة
شة مخاوفك معناا قبل
بطرح االسئله او مناقش
ح
 لك مطللق الحرية
.أوحتى اثنااء أو بعد المشارركة بالبحث،اتخاذ قررارك
. ً بإمكانك أن تغغير رأيك الحقا،كة
وافقت على المشاركة
 إذا قت
.ألحوال
ك بأي حال من األ
خدم قرارك ضدك
 لن يستخ
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5. Who can you talk to?
If yyou have queestions or con
ncerns, or if yyou think thee
ressearch has hu
urt you, talk tto the researrch team at:
 Qatar Biobaank: 4454 11777
concerns@qatarbioban
nk.org.qa
If yyou have queestions aboutt your rights as a
volunteer, or yo
ou want to taalk to someo
one outside
thee research team, please ccontact:
 HMC Mediccal Research Centre at irb
b@hamad.qaa
6. Why are wee doing the reesearch?
Qatar Biobank eenables med
dical research
h on health
issu
ues that prevvail in Qatar. Through its collection off
sam
mples and infformation on
n health and lifestyle
from large num
mbers of mem
mbers of the population o
of
make vital heaalth research
h
Qatar, Qatar Biobank will m
posssible for ressearchers in Q
Qatar, the reegion and thee
wo
orld.
You
ur blood and
d tissue samp
ples contain ggenes (DNA)
thaat serve as th
he "instructio
on book" for your body.
You
ur samples and medical information w
will help us
stu
udy how genees influence susceptibilityy to disease
7. How long w
will the researrch take?
Wee think that you
y will be in
n the research
h for more
thaan 20 years w
which will incclude 3 hourss per visit
witth expected revisits
r
appro
oximately evvery 5 years.
oject to last for
f an
Wee expect the research pro
ind
definite perio
od of time.
8. How many p
people will take part?
Wee plan to stud
dy 60,000 vo
olunteers. Thee research
will take place only
o at Hamaad Medical C
City building
7.
317
9. What happeens if you takke part?
If yyou agree to jjoin, we will ask you to do the
folllowing:
u will be scheeduled for a visit at Qatar Biobank
You
Buiilding. The leength of the vvisit will be aaround three
(3) hours.
u will interacct with traineed personnel working
You
speecifically for Q
QBB
Our staff will co
onfirm your ccontact details
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ك التحدث؟
 مع من يمكنك.5

أو اذا كنت تعتقد ان البحث قد، طرح أية أسئلة أو مناقشة أى ممخاوف
لط
:تحدث مع فريق البحث
قم بالتح، ضر بك
اض
4454 1
1177 :  بنك قطر اللحيوي
cconcerns@q
qatarbioban
nk.org.qa
 أو كنت تررغب في،حث
حقوقك كمشارك بالبح
ك
إذذا كان لديك أسئئلة حول
: يرجى ممراسلتنا عبر،ص من خارج اللبحث
التتحدث مع شخص
irb@
@hamad.qa ي
 مؤسسة حمدد الطبية مركز االبحات الطبي
 لماذا نقوم بھھذا البحث؟.6
سه القضايا الصح
ث الطبيه من دراس
ن بنك قطر الحيووى يمكن البحوث
ان
حيه
صحه و
الممنتشره فى قطر عن طريق جمع العينات و المعلوومات المتعلقه بص
حه كبيره من سكاان دولة قطر و اييضا جعل ھذا الببحث
سلوب حياة شريح
اس
.طقه و العالم اجممع
ى متناول الباحثيين ف قطر والمنط
صحى الحيوى فى
الص
( وھيDNA) على جينات
بمثابة" كتاب
ة
ن دمك وأنسجة جسمك تحتوي ع
إن
ي تم
طبية االخرى التي
ك و المعلومات الط
 ستمكننا عيناتك. تععليمات "لجسمك
إلصابة
جمعھا منك من درراسة كيفية تأثير ھذه الجينات فى تحديد القا بليه لإل
ج
. باألمراض

ت سيستغرق ھذا البحث؟
 كم من الوقت.7
 ساعاات فى كل3  سنة تشتتمل على20 نععتقد انك ستكون ففى البحث الكثر من
. سنوات تققريبا5 زييارة الينا و نتوقعع تكرار الزيارة ككل
.شروع البحث لفتترة غير محدودة
توقع ان يستمر مش
نتو

حث؟
شاركون بھذا البح
خاص الذين سيش
 كم عدد األشخ.8
ث فى
طوع او مشارك حيث سيقام البحث
 متط60,000 سة
نحن نخطط لدراس
نح
.317 مددينة حمد الطبية مبنى
حث؟
حدث اذا قررت االالشتراك بھذا البح
 ما الذي سيح.9

:ب منك القيام بمما يلي
سنطلب, اذذا وافقت على اللمشاركة

. ساعات3 سوف يتم تحديد مموعد معك لزييارتنا و ستكون مدة الزيارة
س
.ى
مع موظفين مدربيين خصيصا لبننك قطر الحيوى
سوف تتعامل ع
س
 البريد/ ك الشخصية ) االسم
سيقوم موظفينا باالتاكد من بياناتك
س
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(naame/email/m
mobile) and p
provide you with
w a written
con
nsent form to
o be filled. O
Once you consent to
parrticipate in QBB,
Q
we will collect:
 your medical inform
mation from tthe records;
hrough quesstionnaires and clinical
 data th

examin
nation;
 biologiical sampless such as saliva, urine,
and blo
ood
Mo
ore specificaally, during yyour visit, wee will carry
witth the follow
wing procedurres:
 You willl be interview
wed from ou
ur trained
staff to
o fill the Participant Questtionnaires
(includiing information such as
demographics, life style,
s
dietaryy)
 Nurse Interrview (nurse will confirm
the medical history)
unction
 Cognitive fu
 Blood presssure/pulse raate
nding & sittin
ng)
 Height (stan
oimpedance
 Weight/bio
 Hip & waistt circumferen
nce
 Grip strength (both han
nds)
 Retinal pho
otograph
 Spirometry
 Pulse wave velocity (Viccorder)
 12‐lead ECG
G
 iDXA Scan ffor bone density and fat
distribution
n.
 Ultrasound
 The stu
udy nurse willl collect a blo
ood sample

from yyou by draw
wing approximately
60mL o
of blood fro
om a vein in your arm








We will also collect your urine ssample
Saliva sample
s
You willl be interacting with our trained
particip
pant service assistants
a
an
nd nurses.
In apprroximately 3 weeks, you w
will be
contactted to come and pick up tthe result off
your medical examiination.
In case of abnormal finding , our Medical
doctorss will be provviding feedbaack on resultts
collecteed during thee visit
We may contact you for a revisiit in
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. رقم الھاتف( وتزوويدك بنموذج المموافقة الخطية للتعبئته
 م/ اللكتروني
اال
:ك على المشاركهه سنقوم بجمع
ى حالة موافقتك
فى
.سجالتنا
 معلومااتك الطبية من س
،سكانيه
على التركيبة الس
 استبياناات المشاركين ) التي تشتمل ع
(  والمعلوممات الغذائية,ونمط االحياة
 عينة،ل
 عينة من البول، عينات بيولوجية ) عيينة من اللعاب
(الدم
من م
: سنقوم بالمتابعة ممع اإلجراءات التالية
س
ص
الستبيان الخاص
 ستقوم بمقابلة احد المووظفين لمأل اال
بالمشارركين)الذى يتض
ضمن معلومات عن نمط الحياة و
(العادات الغذائية
ت
 مقابلة الممررضه ) وعن طرريق ذلك سيتم االتاكيد
( خ الطبي
على التاريخ
 الوظائف الممعرفية
 معدل النبض/  ضغط الدم
(  الطول ) وقووفا وو جلوسا
ستوي الدھون
ومس/  الوزن
صر والحوض
 محيط الخص
(ن
 قوة قبضة الليد ) كلتا اليدين
 صورة الشبككية
س
 قياس التنفس
جة النبض
 سرعة موجة
خطط
 مخ12  رسم القلب ببواسطة
الد
وتوزيع
العظ
 المسح الض
ضوئي لكثافة ظام
ھون

60 قدار
سؤوله بأخذ عيننه من دمك بمقد
ستقوم الممرضه المس
. مل تقرريبا من احدى ذراعيك عبر الووريد
.سنقوم ايضا بجمع عيننه من البول
.عينه ممن اللعاب
ن
عل مع
ستقوم بالتعرف والتفاع
موظفين خدمة المشترركين
.والممررضات
الث اسابيع تقرييبا من زيارتك لنا واشتراكك ممعنا سيتم
بعد ثال
.طبي
االتصاال بك لتستلم نتاائج فحصك الط
الفحص الطبي التي تم جمعھا
سيقومم الطبيب بتزويددك بنتائج ص
خالل ممشاركتك
.االولى
ى
 سنواات من5 سنقوم باالتصال بك لززيارتنا مره اخررى بعد
.ي
اجراءك للفحص الطبي
ك









HMC-IRB, 12113/12, 22Aug16-21Aug17

QATAR
R BIOBANK
QUA
ALITY MANA
AGEMENT SYSTEM
S
CONSE
ENT FORM
Doocument ID Codde: QF-QBB-CLI-FO-037



Rev 02

Page 4

approximately 5 years
Blood, urine and saliva from you
u are being
donateed to Qatar Biobank for lo
ong term
storagee and researcch use (includ
ding
laborattory genetic aanalysis)

10.. Could the rresearch be b
bad for you??
There are no
o expected m
major risks orr
discomforts from being in the researrch.
 You migght experiencce some discomfort
from the blo
ood draws. You may feel some
pain, bruisin
ng, redness aand itching att the
blood draw site. In very few occasion
ns
fainting mayy also be posssible.
 You mayy also feel em
motional pain
n if you
discover you
u have a health problem
identified th
hrough the sttudy.
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الحتفاظ بعينات الدم والبول والللعاب في بنك ققطر
سيتم اال
لى المدى
ي( لتخزينھا على
ي )وفي مختبر التحليلي الجيني
الحيوي
.البحوث
ث
ل لغرض
الطويل



ن يضرك؟
ھل يمككن لھذا البحث أن

.10
0

.حث
نتوقع وجود مخاطرر كبيرة من الممشاركه فى البح
ال قع
 و ايضا،سحب عينة الدمم
ث الم بسيط بعد س
ممكن ان يحدث
من المم
الت قليلة
فى حاال.حكة فى موضع السحب
بعض االحمرار و الح
.العينة
ة
جدا قد يحدث اغماء بععد سحب



ض المشاكل
حالة اكتشاف بعض
ممكن ان تشعر ببالحزن فى ة
من المم
.الصحييه





The maain risk of pro
oviding your data is a
possible risk of loss of confidenttiality
through
h unauthorizzed disclosure of
your heealth or geneetic information,
althouggh this is high
hly improbab
ble.
Since in
nformation w
will be kept
electronically there may be com
mputer
securityy breaches. TTo prevent th
his, a
series o
of measures will be taken
n
includin
ng the keepin
ng of all main
n
electronic data and biological daata in
anonym
mized form and having in a
distinctt secure posittion the connection
of ID information w
with information that
ocalize you.
could lo

الخطر الرئيسى من ممشاركتك معنا ھھى احتمالية فقدان
ح به عن
شف غير مصرح
ت عن طريق كش
صية المعلومات
خصوص
س
معلومااتك الصحية و االجينية على الررغم من انه ليس
ن
صة بالمشاركين
سوف يتم حفظ االمعلومات الخاص
س.وارد
لمنع.ق لنظم الكمبيوتتر
الوارد حدوث اختراق
د
الكتروننيا و من
ت و التى تتضممن حفظ
عض االحتيا طات
تم اخذ بعض،حدوث ذلك
جميع االمعلومات االلككترونية و البيوللوجية بصورة ال تظھر
. ھوية اللمشارك





While u
unlikely theree might be so
ome
risks asssociated with iDXA scan. iDXA
scan is a type of x‐ray used to m
measure
bone sttrength. Duriing this test, X‐ray
pictures of your bod
dy will measu
ure how
nt. You
much fat and muscle are presen

ك بعض المخاط
غير المحتمل و لككن قد يكون ھناك
من ر
طر
ضوئى يتم عن ط
المسح الض.ضوئى
طه بالمسح الض
المرتبط
طريق
ضا قياس
استخدام اشعة سينية للتحديد كثافة الععظام و سيتم ايض
ستلقاء على سررير و سيتم
ستقوم باالس.الت
نسبة اللدھون و العضال
 ان كمية االش.ك
ختلفه من جسمك
صور لمناطق مخ
اخذ ص
شعاع
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will lie fflat on a tablle and a macchine will
take picctures of diffferent areas of the
body. TThe cumulativve radiation
exposure from thesse tests is con
nsidered
small and is not likeely to adverseely
y
Howeveer, the effectss of
affect you.
radiatio
on add up ovver a lifetime. It is
possible that havingg several of tthese
tests may
m add to yo
our risk of injury or
diseasee.
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خدمة فى ھذا االختبار تعتبر قلييله و ليس من اللمتوقع ان
المستخ
خذ فى
 يجب االخ،على الرغم من ذلك
ع.يكون للھا اثار جانبية
االعتبارر ان التعرض لالشعاع بكثرة قد يكون له تأثيير
.ض
الصابة باالمرض
ان يرفع نسبة اال
ى من الممكن ن
تراكمى

It is also
o possible th
hat we find geenetic
traits associated to risk of disease for
you.

ان نجد لديك بعض
ومن اللمحتمل ايضا ن
ض الصفات الورراثية
. طه باالصابه باممراض معينه
المرتبط



There aalso may be o
other privacyy risks
that wee have not fo
oreseen.

. تكون ھنالك مخاطرر معينه لم يتم ممالحظتھا
قد ن



Theere are also some
s
privacyy risks that are unlikely,
butt that you should know about:


Although yo
our genetic information iis unique to
you, you shaare some gen
netic informaation with
blood relativves. Genetic information from them
could thereffore be used to help identify you.
Genetic info
ormation from
m you could also be used
d
to help identtify them.



Although w
we will protecct your inform
mation (see
Section 12), people may develop wayys in the
future to link your genettic or medical information
n
in our datab
bases back to
o you. For exaample,
someone co
ould comparee information
n in our
databases w
with informattion from you
u (or a blood
relative) in another
a
database and be able to
identify you (or your blood relative). It also is
d be violation
ns to the
possible that there could
security of the computerr systems useed to store
nking your geenetic and m
medical
the codes lin
information to you.



Since somee genetic variiations can help to predicct
future health problems, this information might be
o health provviders, life in
nsurance
of interest to

، صية
ض المخاطر غيير المحتملة الممتعلقة بالخصوص
وھناك أيضا بعض
:وللكن يجب أن تععلم عنھا
خاصة بك فريدة من
على الرغم من أن المعلوممات الجينية الخا
ض
 اال انك تتشارك مع أقاارب الدم ببعض،سبة لك
نوعھا بالنس
 ولذلك يمكن أن تستخددم معلوماتھم اللوراثية.المعلومات االجينية
ي التعرف ك
للمساعدة في
 ويمكن أيضاا أن تستخدم مععلوماتك.عليك
.مساعدة في للتعررف عليھم
الوراثية للمس



متعلقة بك
ص على حماية المعلومات المت
على الرغم من أننا سنحرص
ي المستقبل
طوير طرق في
 اال أنه مممكن ان يتم تط،(12 )انظر القسمم
ي قواعد
تمكن من ربط معلوماتك اللوراثية أو الطببية الموجودة في
 يمكن لشخ، على سبيل المثثال.بياناتنا بكم
خص مقارنة المععلومات
(ك بالدم
منك )أو أحد أقاربك
مع معلومات ك
في قواعد اللبيانات لدينا ع
.(ف عليك )أو قرييبك
في قاعدة بييانات أخرى تمككنه من التعرف
ن ھناك انتھاكات
ن أيضا أن يكون
ومن الممكن
ت ألمن النظم االحاسوبية
.المعلومات الجينية والطبيبية بك
ت
المستخدمة للتخزين رموز ربط



ض االختالفات اللجينية يمكن ن
بما أن بعض
أن تساعد على التتنبؤ
ت ذات
 قد تكون ھذه المعلومات،ستقبل
صحية في المس
بالمشاكل الص
 وشركات،صحية
أھمية لمقدممي الخدمات الص
،ت التأمين على الحياة
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ment
companies, and others. LLaw enforcem
n also use genetic variatio
ons to
agencies can
identify a peerson or his/h
her blood rellatives.
Therefore, yyour genetic information potentially
could be useed in ways th
hat could cau
use you or
your family distress,
d
such
h as by reveaaling that you
u
(or a blood rrelative) carrry a genetic d
disease.


It is possible that study findings could one day
help people of the same race, ethnicity or sex as
you. But it is also possib
ble that genettic traits
might becom
me associated with your ggroup and
might reinfo
orce harmful stereotypes.



There also may be otheer privacy riskks that we
have not forreseen.
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ت إنفاذ القانون أيضا استخدام
 كمما يمكن لوكاالت.وغيرھا
، لذلك.االختالفات الجينية لتحديد ھوية الشخص أو أقارب الدم
ستخدم المعلوماات الجينية الخااصة بك بطريقةة ممكن
يحتمل أن تس
حد أقاربك
ف عن أنك )أو أح
 كالكشف،ضيق لك أو لعاائلتك
أن تسبب الض
.وراثي
ي
ل مرض
بالدم( تحمل

ج الدراسة يوما ً ما أناسا ً من نففس
من الممكن أن تساعد نتائج
ضا أن يتم
 ولكن ممن الممكن أيض.جنسك
صلك اإلثني أو ج
العرقك وأص
ربط الصفات
ت الوراثية المتتوافقة مع مجمووعتك بتعزيز قووالب
.نمطية ضاررة



ة
قد يكون ھنااك أيضا مخاطرر أخرى
متعلقة بالخصوصية غير
.متوقعة



11.. Could the rresearch be ggood for you
u?
Wee cannot promise any ben
nefit to you o
or to others
from you joinin
ng this researrch. Howeverr, possible
nefits includee early identification of p
potential
ben
patthologies, dissease risks an
nd you will b
be referred to
o
speecialized clinic per your approval.
Con
ncerning thee genetic dataa, this kind o
of research
usu
ually takes a long time to produce meedically usefu
ul
ressults, so we w
will not reporrt genetic tesst results to
you
u or your docctor.
It iss possible thaat study findings could on
ne day help
peo
ople of the saame race, etthnicity or sex as you.
Posssible benefits to others iinclude contributing to
ressearch on heaalth conditio
ons affecting the
pop
pulation of Q
Qatar.
12.. What happ
pens to inforrmation abou
ut you?
Aftter agreeing tto participate in this stud
dy, you give
perrmission for access to you
ur medical and other
heaalth related rrecords by Q
Qatar Biobankk for research
h
purrposes (even
n after your in
ncapacity or death)

ن يفيدك؟
ھل يمككن لھذا البحث أن
.11
1
’ ھنالك فائده
خرين لكن ك
ال نستطيع ان نجززم بأي فائده لك او للمشتركين اآلخ
تك لھذه الدراسة ووھي الكشف المببكر عن أمراض ومخاطر
مممكنه من مشاركتك
ي ذلك
صه اذا رغبت في
وستم تحوييلك للعياده المختص.حتملة
مح
،تغرق وقتا طويال للخروج بنتائج ممفيدة طبيا
حوث عادة ما يستغ
ھذذا النوع من البح
جيني لك أو لطبييبك
لذذلك فإننا لن نقدم نتائج االختبار الج
ي البحث
فووائد أخرى محتملله من مشاركتك في ھذه الدراسه ھي المساھمة في
ى سكان دولة ر
قطر
صحية المؤثرة على
عن الظروف الص
ع
ن الممكن ان تساعد نتائج ھذه الدرراسه من ھم من نفس الجنس او اللعرق
من
اووالعنصر مثلك تمماما

Wee will make eefforts to secure informattion about
you
u. This includ
des using a ccode to identtify you in ou
ur
reccords instead
d of using you
ur name. Wee will not
ideentify you personally in an
ny reports orr publications

خدام رمز
وھذذا سيتضمن استخ. حماية المعلومات المتعلقة بك
سنحرص على ح
س
ً
ونحن لن نحدد ھھويتك. للتتعرف عليك في سجالتنا بدال من استخدام اسمك
.عات ناتجة من ھذذا البحث
شخصية في أي تتقارير أو مطبوع
الش

ي سيحدث للمعلوومات عنك؟
ما الذي
.12
2
لك الخيارر ألعطائنا الصال, شاركه في ھذه الدراسه
بعد موافقتك للمش
بع
الحيات
التك الطبيه ألغرراض البحث
إلطالع على سجال
لإل
() حتى بعد العجز ااو الموت
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abo
out this reseaarch.
Wee cannot guarantee comp
plete secrecyy, but we will
lim
mit access to iinformation aabout you. O
Only people
wh
ho have a neeed to review information will have
acccess. These p
people mightt include:
 Membeers of the ressearch team whose workk
is relateed to the ressearch or to p
protecting
your rigghts and safeety
 Representatives of the Qatar Ministry of
Health and M
Medical Research Center –
Public H
HMC w
who make surre the study is done
properly and that your rights an
nd safety are
protectted
 Your do
octors and nu
urses
Samples that we share with other reesearchers
ntifies you. Iff
won’t include informatiion that iden
you changee your mind aabout the ressearch or
about lettin
ng us use you
ur samples, we
w won’t be
able to get back any sam
mples that w
we have
h other reseaarchers.
shared with
Thee specimens and the dataa will be consserved for an
n
ind
definite amou
unt of time.
During the stud
dy, your samp
ples will be kept
k
and used
d
in Q
Qatar only.
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ى
 ولككننا سنح ّد من إمككانية الوصول إلى,لسرية التامة
ال يمكننا ضمان الس
ن سيكونون بحاج
ط األشخاص الذين
فقط. الممعلومات المتعلقةة بك وعنك
جة
ص ممكن أن
ھھؤالء األشخاص. معلوماتك سيتمكنون من الوصول إليھا
ك
لممراجعة
:يككونوا
ك قطر الحيوي المرتبطة أعمالھھم بھذا
 فريق اللبحث وممثلي بنك
ك وسالمتك
البحث ااو بحماية حقوقك
ن ان عمليه
 ممثلي االمجلس األعلى لللصحة في قطر والتي ستتاكد من
الدراسةة والبحث تسير بالشكل الصحيح والتاكد من حمايية حقوقك
.وسالمتتك
ض
أطباؤك وطاقم التمريض
ك


الء اي معلومة ممن الممكن
ن تشتمل ھذه المععلومات التي سننتقاسمھا مع ھؤال
لن
شاركه
حال ما إذا غيرت رأيك حول المش
 في حا. شخصية
ن تحدد ھويتك الش
ان
لنا باستخدام عيناتك
تك في السماح ا
مععنا او عدم رغبتك
ك في البحث لن نستطيع
شاركنا فيھا مع ھھؤالء
سترجاع اي من ھھذه العينات والممعلومات التي تش
اس
.البباحثين
ه
محدده
سيتم االحتفاظ بالععينات والبيانات للفتره غير
س
ك واستخدامھا داخل قطر فقط ااثناء فتره
سيتم االحتفاظ بالععينات الخاصة بك
س
الددراسه

Blo
ood, urine and saliva samples from yo
ou are being
don
nated to Qattar Biobank for
f long ‐ term
m storage
and
d research usse (includingg laboratory ggenetic
anaalysis) and in
n donating these samples you are
beiing asked to relinquish all rights to these samples
to Q
QBB

لبنك قطر
عينات الدم و البولل و اللعاب التى تم اخذھا منك يتتم التبرع بھا ك
ع
ك الفحص
حاث )يتضمن ذلك
تخدامھا فى االبح
حيوى للحفظ طوويل االمد و الستخ
الح
حن نطلب منك اللتنازل عن ع
جينى(و بذلك فنح
الج
جميع حقوقك لھذه الععينات
لص
.صالح بنك قطر الحيوى

13.. What if you
u don’t wantt to join?
You
u can say no and we will not hold it aggainst you.

ماذا لو كنت ال تريد الممشاركة؟
.13
3
ي حال من
البحث ولن يستخدم ققرارك ضدك بأي
يممكن ان ترفض اللمشاركه في حث
األ
ألحوال
ماذا لوو انضممت اآلن ولكن غيرت رأييك الحقاً؟
.14
4
 ولن يستخدم قراارك ضدك،ن المشاركة بھذا اللبحث بأي وقت
يممكنك التوقف عن
بأي حال من األحووال
 أو تؤثر،ك
صحتك أو عافيتك
ي معلومات جديدةة قد تؤثر على ص
سنخبرك عن أي
وس
إلستمرار في ھذاا البحث
على استعدادك لإل
ع
تخدام عيناتك و لككن في ما
 لن يتم استخ, النسحاب من الدرراسه
ي حال قررت اال
في
جاعھا او سحبھا منھم
اذذا تم تقاسمھا مع بعض الباحثين للن نستطيع استرج

14.. What if you
u join but ch
hange your mind?
m
You
u can stop paarticipating at
a any time and we will
nott hold it against you.
Wee will tell you
u about any new
n informattion that
migght affect your health or welfare, or m
might affect
you
ur willingness to continuee in the reseaarch.
If yyou decide to
o withdraw w
we will stop u
using your
sam
mples. Samples that havee already beeen shared

HMC-IRB, 12113/12, 22Aug16-21Aug17

QATAR
R BIOBANK
QUA
ALITY MANA
AGEMENT SYSTEM
S
CONSE
ENT FORM
Doocument ID Codde: QF-QBB-CLI-FO-037

Rev 02

Page 8

witth the other researchers in Qatar will not be
reccovered.
15.. What else should you kknow?
Thiis research iss funded by Qatar
Q
Foundaation
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ن تعلمه أيضاً؟
ما الذذي الذي يجب أن.
.15
5
سة قطر للتربية والعلوم
ن ھذا البحث مموول من قبل مؤسس
ان

If yyou are injureed as a directt result of research
d appropriatte
pro
ocedures, con
ntact the invvestigator and
carre will be made available at HMC. If yo
ou seek caree
outtside of HMC
C, such care w
will be at you
ur expense.

صل بالباحث وسووف تتاح
 اتص،إذذا أصبت كنتيجة مباشرة من إجرااءات البحث
لرعاية صحية
ة
 إذا كننت تسعى.حمد الطبية
لك الرعاية المناسببة في مؤسسة حم
ك
.ن ھذه الرعاية عللى نفقتك الخاصةة
 ستكون،خارج مؤسسة حممد الطبية
خ
.صابة
التتعويض غير متووفر في حالة اإلص

u may still join this study even if you do
d not
You
perrmit future ccontact. You may also chaange your
min
nd about thiss choice.

حتى اذا كنت ال تترغب فى اتصالننا بك فى
يممكنك المشاركة ففى ھذه الدراسه ح
ن ھذا االختيار
حق ان تتراجع عن
الممستقبل و لك الح
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ت إضافية
خيارات
.16
6
16.. Additional Choices
سة حتى لو كنت
شاركة في الدراس
ي أنه يمكنك المش
 مما يعني،ختيارية
 ھذه اإلجراءءات اإلضافية اخ. الجراءات اإلضاففية
 قمنا بشرح بعض اال,9 ي الجزء
في
: يرجى اإلشارة إإلى اختيارك بتوققيعك بالسطر الممناسب أدناه.تررفض ھذه اإلجراءات االضافية
In SSection 9, wee described ssome extra p
procedures m
mentioned beelow. These eextra procedures are optional,
meeaning that you can particcipate in the study even if
i you refuse the procedu
ures. Please indicate yourr choice by
inittialing the ap
ppropriate lin
ne below:
 يمكنككم االتصال بي,نعم
 ال تتصلوا بي,ال
YES, yo
ou may contaact me NO
O, you may NOT contact
mee
نود الحصول على إذذنك لالتصال بك حول المشاركة ففي دراسات
.مستققبلية
Wee would like your
y
permisssion to contaact you aboutt
parrticipating in future studies.
ًن نتصل بك مستقببال
ى لو لم تسمح بأن
باممكانك االنضمام للھذه الدراسة حتى.
You
u may still join this study even if you do
d not permit
future contact. You may also change your mind abou
ut
thiss choice.
ك
المر سيتم تحويلك
لطبي واذا لزم اال
سنقووم باببالغكم عن نتائج الفحص الط
الى طبيب ليتم معالج
جة الحاله التي تم مالحظتھا
Wee will inform you about th
he results of the medical
cheeckup that yo
ou will receivve in the course of the
stu
udy
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شارك البالغ العاققل
صفحة التوقيع للمش
ص

Signature Page for Capable Adult

الممشارك

Volunteer
I agree

أووافق

 سنة15 ن
طويلة في دولة ققطر ال تقل عن
أقر بأنني ممواطن قطري أأو مقيم لفترة ط
I am
m a Qatari naational or a long‐term ressident living in Qatar for at least 15 yeears

سحاب في أي ووقت بدون إبداءء
الستبيان اختياررية ولي مطلق الحرية في االنس
مشاركتي بھذا اال
أعلم بأن مش
ب
أية أسباب
I un
nderstand th
hat my participation is voluntary and that
t
I am freee to withdraw
w at any
tim
me without giiving any reason.

إلجابة على المززيد من األسئلةة أو
بي مرة أخرى لإل
ك الحيوي القطرري االتصال ي
ى أن يعاود البنك
أوافق على
.( خرى) اختياري بالكامل
الحضور لززيارة تقيمية اخ
I un
nderstand th
hat I may be re‐contacted
r
d by Qatar Bio
obank to ansswer some m
more
queestions/ atteend another aassessment vvisit (but thiss is entirely o
optional)
 وأتيحت لى الفرصة لطرح ااسئلة،ت الواردة في استممارة الموافقة الحاالية
لقد قرأت وففھمت المعلومات
I haave read and
d understand
d the informaation included at the pressent consent form,
and
d have had th
he opportunity to ask questions.

ي البحوث )بماا
ي واستخدامھا في
عاب الخاصة بي
ى الحفظ طويل ااألمد لعينات الددم والبول واللعا
أوافق على
سب كافة حقوق
ق
مختبرات التحالييل الجينية( والتنتنازل عن جميعع الحقوق لھذه االعينات وأن تنس
في ذلك مخ
.التبرع بالععينات الخاصة بي للبنك الحيووي القطري
I give permissio
on for long teerm storage aand use of m
my blood, urin
ne and salivaa
mples for ressearch purpo
oses (even aftter my incapacity or deatth) and relinq
quish all
sam
righ
hts to these samples which I am donaating to Qataar Biobank.

ي على سجالتي الطبية وكافة مما يتعلق بھا بغررض إجراء
ى اطالع البنك اللحيوي القطري
أوافق على
( وفاتي أو حدوث أية إعاقة
حتى بعد ي
البحوث ) ح
I give permissio
on for access to my mediccal and otherr health ‐ relaated recordss by
or death).
Qatar Biobank ffor research purposes (evven after myy incapacity o

.أعلم بأنني لن استفيد مالياا من المشاركة
I un
nderstand th
hat I will not b
benefit finan
ncially from p
participation

بحث المشروح فى ھذا النموذج
عا على المشارككة فى ھذا ث
اوافق طوع
I vo
oluntarily agrree to join th
he research d
described in this
t form.

HMC-IRB, 12113/12, 22Aug16-21Aug17

QATAR
R BIOBANK
QUA
ALITY MANA
AGEMENT SYSTEM
S
CONSE
ENT FORM
Doocument ID Codde: QF-QBB-CLI-FO-037

Rev 02

Page 11

of 12

صفحة التوقيع للممشارك البالغ اللعاقل
ص
الممشارك

Siggnature Page for Capable Adult
Volunteer
I agreee to take partt in Qatar Bio
obank

ث المشروح في ھھذا
ق طوعا ً على االننضمام الى البحث
وافق
لنمووذج

التوقييع
Signatu
ure of Voluntteer
التارييخ
D
Date
ك بالبحث
االسمم الكامل للمشارك
Printed Nam
me of Voluntteer
Perrson Obtaining Consent
I do
ocument that::
 I (or anotherr member of tthe research teeam) have fullly
explained thiis research to the volunteer..
 I have perso
onally evaluateed the volunteeer’s understa
anding
of the researrch and obtain
ned their volun
ntary agreemeent.

شخص الحاصل على الموافقة
الش
:شھد أني
أش
حث( قمنا بشرح البحث بشكل واففي
 أنا )أو أحد أعضاء فريق البح
للمشارك بالببحث
حصول على
شارك بالبحث والح
شخصيا ً بتقييم فھم المش
ي
 قمت
.ھا الطوعية/موافقته

صل على
توقيع الشخص الحاص
المواافقة
Sign
nature of Perrson
Ob
btaining Conssent
التارييخ
D
Date
ص الحاصل على
االسمم الكامل للشخص
المواففقة
Printed Name of Perrson
btaining Conssent
Ob
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Witness (if applicable)
I do
ocument tha
at the informa
ation in this fform (and an
ny
oth
her written in
nformation) w
was accurateely explained
d to
thee volunteer, w
who appearss to have und
derstood and
d
freely given Con
nsent to join the research
h.

(شاھد )عند الضررورة
الش
ج بدقة( وأية
شھد أنه تم شرح االمعلومات الوارددة في ھذا النموذج
أش
انه يبدوو أنه قد فھم ث. ,مععلومات أخرى ممكتوبة )للمشارك بالبحث
البحث
.وأأن موافقته على ااإلنضمام إلى ھذا البحث طوعية

توقيع الشاھد
Signaature of Witn
ness
التاريخ
D
Date
االسمم الكامل للشاھد
Printed N
Name of Witn
ness
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