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AABBSSTTRRAACCTT  

  AA  ssttuuddyy  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  

ccoonntteemmppoorraarryy  gglloobbaall  cchhaalllleennggeess  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  eemmeerrggeedd  aass  aa  ssuubbssyysstteemm  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  ttoo  pprroovviiddee  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  tthhaatt  mmoonniittoorr  tthhee  wwoorrkk  ooff  ddeeppaarrttmmeennttaall  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttaall  ooffffiicciiaallss  

aanndd  aasssseessss  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ggiivveenn  ttoo  tthheemm  

bbyy  tthhee  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  wwee  wwiillll  ffooccuuss  oonn  tthhee  aabboovvee  bbyy  lliinnkkiinngg  tthhee  

wwoorrkk  eetthhiicc  aanndd  tthhee  ssuuppppoosseedd  aaccccoouunnttaanntt  ttoo  ffoorrccee  tthheemm  ttoo  eexxppllaaiinn,,  tteeaacchh  aanndd  eennccoouurraaggee  

tthheessee  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  eeffffeeccttss  iinn  rraaiissiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  aaccccoouunnttiinngg  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhuuss  iinnfflluueenncciinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn..  

TThhee  pprroobblleemm  ooff  rreesseeaarrcchh  iiss  nnoott  eennoouugghh  aatttteennttiioonn  ttoo  wwoorrkk  eetthhiicc  aanndd  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  

aann  aaccccoouunnttaanntt  aanndd  aann  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ddoo  ssoo  aanndd  ttoo  ccllaarriiffyy  aanndd  rraaiissee  aawwaarreenneessss  aanndd  

eennccoouurraaggee  tthhiiss  eetthhiiccss,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  iimmpplliiccaattiioonnss  iinn  rraaiissiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  aaccccoouunnttiinngg  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhuuss  aaffffeecctt  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn..  

TThhee  rreesseeaarrcchh  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  tthhrroouugghh  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  

rreewwaarrdd  aanndd  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  tthhrroouugghh  aawwaarreenneessss  aanndd  ccllaarriiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  

ooff  tthhee  rruulleess  ooff  tthheessee  pprriinncciipplleess  wwiitthh  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  iiss  wwoorrkkiinngg  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  

aaccccoouunnttiinngg  iinn  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoonncclluussiioonnss  iiss  tthhaatt  lliiaabbiilliittyy  

aaccccoouunnttiinngg  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  ttooooll  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  eevvaalluuaattee  

ppeerrffoorrmmaannccee..  OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  iinn  uunniittss  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ddeecceennttrraalliizzeedd  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  eevvaalluuaattiinngg  aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ddeeppaarrttmmeennttaall  mmaannaaggeerrss..  
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IInnttrroodduuccttiioonn  
AAccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  hhaass  eemmeerrggeedd  aass  aa  ssuubbssyysstteemm  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  

aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  ttoo  pprroovviiddee  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  

rreeppoorrttss  tthhaatt  mmoonniittoorr  tthhee  wwoorrkk  ooff  ooffffiicciiaallss  iinn  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  eevvaalluuaattee  

tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aassssiiggnneedd  ttoo  tthheemm  aanndd  

sstteemmmmiinngg  ffrroomm  tthhee  ppoowweerrss  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt..  

SSiinnccee  tthhee  ppoowweerrss  ggeenneerraattee  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  

wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  mmaannddaatteess  ggiivveenn  wwiitthhiinn  tthhee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  ccaann  bbee  

ttaakkeenn  aatt  eeaacchh  lleevveell  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ssiinnccee  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  

bbyy  aa  hhuummaann  aanndd  iinntteennddeedd  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aannootthheerr  AAnnnnaann  ssoo  tthheerree  aarree  

sseevveerraall  eelleemmeennttss  aanndd  bbeehhaavviioorrss  ccoonnttrrooll  hhooww  tthheessee  rreeppoorrttss  TThheessee  bbeehhaavviioorrss  iinncclluuddee  tthhee  

wwoorrkk  eetthhiicc  tthhaatt  ggoovveerrnnss  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee,,  

wwhhiicchh  ddeeffiinneess  tthhee  ttwwoo  pprroohhiibbiittiioonnss  aarree  tthhee  eetthhiiccss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk  tthhaatt  ggoovveerrnn  tthhee  

pprriinncciipplleess  aanndd  rruulleess  ooff  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  lleeggaall  aass  oobbjjeeccttiivviittyy,,  rreelliiaabbiilliittyy,,  iimmppaarrttiiaalliittyy  aanndd  

tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttiimmiinngg  mmuusstt  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  EEaarrmmuuffffss  sseellff--

bbuussiinneessss  ccoonnttrrooll  pprriinncciipplleess  aanndd  bbeelliieeff  ooff  rreelliiggiioouuss  aanndd  ccuussttoommaarryy  sstteemmss  ffrroomm  aa  

ppeerrssoonnaall  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ssoocciieettyy  TTaaaattoottrr  wwiitthhiinn  tthhee  jjuussttiiccee  aanndd  aa  sseennssee  

ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ffaaiitthh  aanndd  ssiinncceerriittyy  aanndd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  ootthheerr  ccoonncceeppttss  ooff  ffaaccttoorrss,,  

bbuutt  tthhiiss  ddooeess  nnoott  pprreevveenntt  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  sseellff--

wwoorrkk  eetthhiicc,,  tthheerree  aarree  lleeggaall  aaccttss,,  bbuutt  nnoott  eetthhiiccaall  

  TThheerree  aarree  eetthhiiccaall  bbuutt  iilllleeggaall  aaccttss..  HHoowweevveerr,,  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  wwiitthhiinn  aa  ppeerrssoonnaall  aanndd  

pprrooffeessssiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  MMOOUU  aarree  iimmppoorrttaanntt  aanndd  nneecceessssaarryy  aass  aa  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  

aacchhiieevvee  tthhee  ggooaall  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  bbyy  rraaiissiinngg  tthhee  qquuaalliittyy,,  rreelliiaabbiilliittyy,,  aanndd  ffaaiirrnneessss  ooff  tthhee  

aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  

  

SSiiggnniiffiiccaanntt  ooff  SSttuuddyy    
TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  rreesseeaarrcchh  sstteemmss  ffrroomm  tthhee  ggrreeaatt  rroollee  ppllaayyeedd  bbyy  eetthhiiccss  iinn  ggeenneerraall  aanndd  

bbuussiinneessss  eetthhiiccss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  

aaccccoouunnttiinngg  wwoorrkk  iinn  tthhee  bbuussiinneessss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  tthhee  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  mmaannaaggeerrss  iinn  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  bbrraanncchheess  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  iiss  

mmeeaassuurreedd..  

RReesseeaarrcchh  pprroobblleemm::  
TThhee  llaacckk  ooff  ssuuffffiicciieenntt  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  eetthhiiccss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  tthhee  

aaccccoouunnttaanntt  aanndd  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ddoo  ssoo  aanndd  ttoo  ccllaarriiffyy  aanndd  sseennssiittiizzee  aanndd  eennccoouurraaggee  tthhiiss  

eetthhiiccss,,  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  iimmpplliiccaattiioonnss  iinn  rraaiissiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  tthhuuss  iimmppaacctt  oonn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn..  

  

SSeeaarrcchh  HHyyppootthheessiiss::  
EEnnccoouurraaggiinngg  tthhee  eetthhiiccss  ooff  bbuussiinneessss  tthhrroouugghh  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  rreewwaarrdd  aanndd  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  

tthhrroouugghh  aawwaarreenneessss,,  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  aanndd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  rruulleess  ffoorr  tthheessee  pprriinncciipplleess  

wwiitthh  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  iiss  wwoorrkkiinngg  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  aaccccoouunnttiinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iinn  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

RReesseeaarrcchh  OObbjjeeccttiivveess    

TThhee  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  ttoo  sshhooww  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  iinn  ggeenneerraall  aanndd  tthhee  rroollee  

tthhaatt  tthheessee  eetthhiiccss  ppllaayy  iinn  aaccttiivvaattiinngg  aaccccoouunnttiinngg  iiff  tthheeyy  aarree  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaccccoouunnttaanntt  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  
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RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggyy::  

TThhee  rreesseeaarrcchheerr  rreelliieedd  oonn  tthhee  ddeessccrriippttiivvee  aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  bbyy  

rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  sscciieennttiiffiicc  bbooookkss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh..  

  

RReesseeaarrcchh  PPllaann  
IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaall  ooff  rreesseeaarrcchh  aanndd  iittss  aarreeaass,,  tthhee  rreesseeaarrcchh  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  

tthhrreeee  sseeccttiioonnss::  

11--  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  lliiaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  bbeehhaavviioorraall  aassppeeccttss  tthheerreeooff..  

22--  BBuussiinneessss  eetthhiiccss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  aaccccoouunnttaanntt..  

33--  AAccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  tthhrroouugghh  bbuussiinneessss  eetthhiiccss..  

11--  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  lliiaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  bbeehhaavviioorraall  aassppeeccttss::  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  

WWiitthh  tthhee  bbrreeaaddtthh  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss,,  tthhee  cchhaaiirr  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  oorr  iittss  ggeenneerraall  mmaannaaggeerr  ccaannnnoott  ttaakkee  aallll  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeecciissiioonnss  

nneecceessssaarryy  ffoorr  tthheeiirr  pprroojjeeccttss..  TThheerreeffoorree,,  aa  ddeeggrreeee  ooff  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  bbyy  

ddeelleeggaattiinngg  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ttoo  tthhee  lloowweerr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleevveellss  aanndd  ddeetteerrmmiinniinngg  tthheeiirr  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  IInn  tthhiiss  ccaassee,,  eeaacchh  mmaannaaggeerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  

ddeeppaarrttmmeenntt;;  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  hhee  hhaass  tthhee  ffrreeeeddoomm  ttoo  mmaakkee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeecciissiioonnss  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  nnaammee  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheemm  ((AAbbddeell  RRaahhiimm  eett  aall..,,  

11999900::  559999))..  HHeennccee,,  aaccccoouunnttiinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aass  aa  mmeetthhoodd  aaiimmeedd  aatt  mmoonniittoorriinngg  aanndd  

eevvaalluuaattiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ttwwoo  wwoorrllddss  iinn  tthhee  

eeccoonnoommiicc  uunniitt  aatt  tthheeiirr  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ffrroomm  tthhee  aaccttuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  

aanndd  tthhee  ccoonnsseeqquueenntt  pprreeffeerrrreedd  aanndd  uunnppooppuullaarr  rreessuullttss  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ppllaannnneedd  

ppeerrffoorrmmaannccee..  ((RRaannggeerr,,  22000044::  442233))..  

TThheerree  aarree  sseevveerraall  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg..  IItt  hhaass  bbeeeenn  ddeeffiinneedd  aass  bbaasseedd  oonn  

tthhee  bbaassiicc  pprreemmiissee  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  bbee  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  tthheeiirr  

ppeerrffoorrmmaannccee  aass  wweellll  aass  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  ssuubboorrddiinnaatteess..  HHeennccee,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

ooff  lliiaabbiilliittyy  rreeqquuiirreess  tthhaatt  ssttaannddaarrddss  aanndd  ffuunnccttiioonnss  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ssoo  tthhaatt  

aaccccoouunnttiinngg  rreeppoorrttss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonnss  ccaann  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  HHaaddii  ((HHeeiittggeerr  eett  

MMaauulloocchh,,  22000000::  445566))..  IItt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ssyysstteemm  tthhaatt  rreeccooggnniizzeess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ddeecciissiioonn--

mmaakkiinngg  cceenntteerrss,,  wwhhiicchh  aacchhiieevveess  lliinnkkiinngg  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ccoonnttrrooll  wwiitthh  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  

ssttrruuccttuurree  aanndd  aasssseesssseess  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheessee  cceenntteerrss,,  wwhhiicchh  

aarree  ccaalllleedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  cceenntteerrss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffaaccttoorrss  uunnddeerr  tthheeiirr  ccoonnttrrooll..  ((AAbbddeellllaattiiff,,  

22000044::  335588))..  IItt  iiss  aallssoo  kknnoowwnn  tthhaatt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceesssseess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  hheellppss  ttoo  mmoonniittoorr  ooppeerraattiioonnss  aanndd  eevvaalluuaattee  ppeerrffoorrmmaannccee..  ((HHuusssseeiinn,,  

22000000::  113322))..  

FFrroomm  pprreevviioouuss  ddeeffiinniittiioonnss,,  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  ccaann  bbee  ddeeffiinneedd  aass  aa  ssyysstteemm  tthhaatt  

pprroovviiddeess  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ddeeppaarrttmmeennttaall  mmaannaaggeerrss  

tthhrroouugghh  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  bbaasseedd  oonn  ccoommppaarriinngg  tthhee  aaccttuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  ppllaann  

ttoo  rreeaacchh  ddeevviiaattiioonnss  ((nneeggaattiivvee  oorr  ppoossiittiivvee))  aanndd  lliinnkkiinngg  tthheemm  wwiitthh  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  

ooff  tthhee  eennttiittyy..  

  

OObbjjeeccttiivveess  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy::  
CCoonnttrroolllliinngg  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  ccoossttss,,  rreevveennuueess,,  aasssseettss,,  oorr  lliiaabbiilliittiieess  iiss  aa  ttrraaddiittiioonnaall  

ccoonncceepptt  ooff  ccoonnttrrooll  bbeeccaauussee  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthhee  ddeessiirreedd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  

tthheessee  eelleemmeennttss  iiss  tthhee  hhuummaann  eelleemmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmaaiinn  eennggiinnee  ooff  tthhoossee  eelleemmeennttss..  
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TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  llooggiiccaall  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  iinnssuulltt  iinn  tthhee  

ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  tthhiinngg  aanndd  nnoott  tthhee  eenndd  rreessuulltt  iittsseellff  ..  ((BBaassiillee,,  22000011::  331188))..  TThhee  

oobbjjeeccttiivveess  ooff  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  aarree::  ((SSaalleehh,,  22000000::  445511--445522))..  

11..    LLiinnkkiinngg  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  aaccttiivviittyy  ttoo  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

ccoonncceepptt  ooff  ssccaallaabbiilliittyy..  

22..  AAssssiissttaannccee  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg,,  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  pprroocceessss..  

33..  PPrroovviiddee  aa  ppllaann  ooff  iinncceennttiivveess  oonn  aann  oobbjjeeccttiivvee  bbaassiiss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ttoo  pprroovvee  eeaacchh  

ooff  tthhee  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  aacchhiieevvee  tthhee  rraatteess  ssppeecciiffiieedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ppuunniisshhmmeenntt  oorr  gguuiiddaannccee  ttoo  aannyyoonnee  wwhhoo  ddiidd  nnoott  aacchhiieevvee  wwhhaatt  iiss  sseett  

ffoorr  hhiimm..  

44..    

  

CCoommppoonneennttss  ooff  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg::  
AA))IInn  oorrddeerr  ttoo  aappppllyy  tthhee  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  mmeetthhoodd,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  rreeqquuiirreedd  ((AAll--

HHaarreess,,  22000044::  442255))..  

DDeetteerrmmiinnee  tthhee  ssccooppee  ooff  aauutthhoorriittyy  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  aa  cclleeaarr  aanndd  ssppeecciiffiicc  mmaannnneerr..  

BB))  DDeeffiinniinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  rraatteess  iinn  aaddvvaannccee..  

CC))  TTrraaiinniinngg  mmaannaaggeerrss  ttoo  uussee  tthhee  rreessuullttss  ooff  rreeppoorrttss..  

DD))  RReeppoorrttss  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  mmaannaaggeerrss  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..  

EE))  FFiitt  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  ssttyyllee  rreeppoorrttss  wwiitthh  aauutthhoorriittyy  aanndd  lleevveellss  ooff  mmaannaaggeerrss..  

FF))  RReeppoorrttss  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aassppeeccttss  tthhaatt  mmaannaaggeerrss  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  ooff  iitt..  

BBaasseedd  oonn  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  lliiaabbiilliittyy  iinncclluuddeess  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  

ooff  aaccccoouunnttiinngg,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aanndd  bbeehhaavviioorraall  ccoommmmoonn  aanndd  tthhee  ssuucccceessss  

ooff  tthhiiss  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinntteeggrraattee  tthheessee  eelleemmeennttss  iinnttoo  oonnee  aapppplliiccaattiioonn..  ((HHaasshhiimm,,  11998888::  

223300))  ddeeppeennddss  oonn  tthhrreeee  mmaaiinn  ccoommppoonneennttss::  

  

11..  CClleeaarrllyy  ddeeffiinnee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  cceenntteerrss::  

OOnnee  ooff  tthhee  bbaassiicc  ccoommppoonneennttss  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  iiss  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  tthhee  eenntteerrpprriissee  iinnttoo  

cceenntteerrss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  eeaacchh  ooff  wwhhiicchh  iiss  uunnddeerr  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aa  rreessppoonnssiibbllee  

ppeerrssoonn..  IIee,,  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt  iinnttoo  cceenntteerrss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  TThhee  ssttaattuuss  

ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  mmeeaannss  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonnaall  uunniitt  hheeaaddeedd  bbyy  aa  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

aaccttiivviittyy  ooff  tthhaatt  uunniitt  ((ppaarraa..  22000000::  445522))..  RReessppoonnssiibbiilliittyy  cceenntteerrss  aarree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  

ttyyppeess::  

CCoosstt  cceenntteerrss::  

TThhee  ccoosstt  cceenntteerr  iiss  aann  aaccttiivviittyy  ddeeppaarrttmmeenntt  wwhhoossee  mmaannaaggeerr  iiss  pprriimmaarriillyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

tthhee  ccoossttss  iinnvvoollvveedd,,  aanndd  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  wwhhiicchh  iiss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ccoosstt  ttoo  tthhee  lloowweesstt  

ppoossssiibbllee  lleevveell..  TThhee  iinnccoommee  aanndd  ccaappiittaall  iinnvveesstteedd  aarree  nnoott  wwiitthhiinn  hhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ((eegg,,  HHaannaann,,  11999977::  441188))  CCoossttss  tthhaatt  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  iittss  ddeecciissiioonnss..  

PPrrooffiitt  CCeenntteerrss::  

PPrrooffiittaabbiilliittyy  CCeenntteerr  iiss  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  uunniitt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ooffffiicceerr  

iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  ccoovveerr  bbootthh  rreevveennuuee  aanndd  ccoossttss..  TThhuuss,,  pprrooffiittaabbiilliittyy  ssttaattuuss  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  

aann  eeccoonnoommiicc  uunniitt  wwhhoossee  rreessuullttss  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd..  ((ZZaammiill,,  22000000::  551155))..  TThhuuss,,  nneett  pprrooffiitt  

oorr  lloossss  ccaann  bbee  aann  iinnddiiccaattoorr  ooff  jjuuddggiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhiiss  

ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  pprrooffiittss..  TThheerreeffoorree,,  

pprrooffiitt  cceenntteerrss  aarree  mmoorree  ccoommpprreehheennssiivvee  tthhaann  tthhee  ccoosstt  cceenntteerrss..  IInnvveessttmmeenntt  CCeenntteerrss::  
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TThhee  IInnvveessttmmeenntt  CCeenntteerr  iiss  aann  aaccttiivviittyy  ddeeppaarrttmmeenntt  wwhhoossee  mmaannaaggeerr  iiss  pprriimmaarriillyy  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iittss  rreevveennuueess  aanndd  ccoossttss,,  aass  wweellll  aass  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  rreessoouurrcceess  aanndd  

aasssseettss  iinnvveesstteedd  iinn  tthhee  cceenntteerr  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  TThhee  IInnvveessttmmeenntt  CCeenntteerr  iiss  tthheerreeffoorree  

ddeevveellooppiinngg  pprrooffiittaabbiilliittyy..  ((HHaawwaallaa  aanndd  HHaannaann,,  11999977::  442200))..  IItt  iiss  nnootteedd  hheerree  tthhaatt  tthhee  

IInnvveessttmmeenntt  CCeenntteerr  iiss  bbrrooaaddeerr  wwiitthh  tthhee  pprrooffiittaabbiilliittyy  cceenntteerr,,  ttoo  aadddd  tthhee  iinnvveesstteedd  ccaappiittaall  

aass  aann  aaddddiittiioonnaall  eelleemmeenntt  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  

ssoo  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  iiss  mmoorree  aaccccuurraattee  iinn  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  cceenntteerrss..  

  

22..  DDeeffiinniinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  

TThhee  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  rreelliieess  oonn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

cceenntteerrss  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  aaccttuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  aa  cceerrttaaiinn  ssttaannddaarrdd  ffoorr  bbootthh  ccoossttss  aanndd  

rreevveennuueess..  PPeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  mmeeaassuurreemmeenntt  ttoooollss  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  

ssppeecciiffiiccaattiioonnss  tthhaatt  ddoo  nnoott  ddeeppaarrtt  ffrroomm  bbeeiinngg  iinnddiiccaattoorrss  ttoo  jjuuddggee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  aaccttiivviittyy  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  ((SSaalleehh,,  22000000::  445533))  WWhheenn  

ddeetteerrmmiinniinngg  ssttaannddaarrddss,,  ccoonnssiiddeerraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ((RRaannggeerr,,  22000044::  

442288--442299))..  

  

AA))  TThhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ccrriitteerriiaa  tthhaatt  rreefflleecctt  tthhee  mmoosstt  aaccccuurraattee  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  cceenntteerrss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  

BB))  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  rreeaalliissmm  wwhheenn  cchhoooossiinngg  tthhee  lleevveell  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ssttaannddaarrdd  iiss  ttoo  

bbee  eessttaabblliisshheedd..  

CC))  TThhee  ssttaannddaarrddss  sshhaallll  bbee  aaccccuurraattee  aanndd  uunnddeerrssttaannddaabbllee  bbyy  aallll  ooffffiicciiaallss..  

DD))  TThhee  ssttaannddaarrddss  sshhaallll  bbee  iinncclluussiivvee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aassppeeccttss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee..  

EE))  TThhee  ssttaannddaarrdd  sshhoouulldd  ccllaarriiffyy  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  oobbjjeeccttiivveellyy  ppeerrffoorrmmeedd,,  nnoottiinngg  tthhaatt  tthhee  

ppeerrffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorrss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  tthhrreeee  ppoossiittiioonnss  aarree::  ((KKaahhaallaa  aanndd  HHaannaann,,  11999977::  

442222))..  

CCoosstt  cceenntteerr::  TThhee  ccoosstt  iinnddeexx  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoossttss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  

DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  aaffffeecctteedd  bbyy  hhiiss  ddeecciissiioonnss..  

PPrrooffiittaabbiilliittyy  CCeenntteerr::  TThhee  nneett  pprrooffiitt  iinnddeexx  ((**))  iiss  bbaasseedd..  

CC  --  IInnvveessttmmeenntt  CCeenntteerr::  TThhee  iinnddeexx  ooff  tthhee  rraattee  ooff  rreettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt  tthhaatt  rreessuullttss  ffrroomm  

tthhee  vvaalluuee  ooff  pprrooffiitt  oonn  tthhee  ccaappiittaall  iinnvveesstteedd,,  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  pprrooffiitt  iinnddeexx  rreessuullttiinngg  

ffrroomm  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  iinnvveesstteedd  ((ccaappiittaall  iinnvveesstteedd  ××  ddeessiirreedd  rreettuurrnn))  ooff  

pprrooffiitt..  

  

33..  DDeessiiggnn  ooff  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  cceenntteerrss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy::  

WWhheenn  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  cceenntteerrss  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt  

bbeeccoommee  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  ccoommppiillaattiioonn  

ooff  aaccccoouunnttiinngg  ddaattaa  aanndd  tthhee  aaccccoouunnttss  aarree  ttaabbuullaatteedd  aanndd  ccooddiiffiieedd  oonn  tthhiiss  bbaassiiss  ((AAll--HHaarreess,,  

22000044::  442299))..  

  

PPeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  
TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  rreepprreesseenntt  tthhee  

mmeeaannss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  cceenntteerrss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  

ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt  aanndd  aarree  mmaaiinnllyy  uusseedd  ffoorr  iinntteerrnnaall  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppuurrppoosseess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  

vvaarriioouuss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  cceenntteerrss,,  wwhheetthheerr  ccoosstt,,  pprrooffiitt  oorr  iinnvveessttmmeenntt..  TThheessee  rreeppoorrttss  aarree  
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pprreeppaarreedd  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleevveellss..  TThhee  hhiigghheesstt  tthhrroouugghh  tthhee  lliiaabbiilliittyy  

rreeppoorrttiinngg  ssyysstteemm..  ((AAbbddeell  LLaattiiff,,  22000044::  335599))..  

PPeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  iinncclluuddee  ssuummmmaarriieess  ooff  ddeeppaarrttmmeennttaall  rreessuullttss  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  ttrreennddss  

tthhaatt  aassssiisstt  mmaannaaggeemmeenntt  lleevveellss  iinn  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn..  AAss  wweellll  aass  

ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  mmeeaassuurreemmeenntt  oorr  ccoommppaarriissoonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  eelleemmeennttss  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  

rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnss..  ((SSaalleehh,,  22000000::  445544))  IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ooppttiimmaall  sseett  

ooff  rreeppoorrttss  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aallll  eenntteerrpprriisseess,,  tthheerree  aarree  rreeppoorrttss  ssuuiittaabbllee  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  

ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffaacciilliittyy  mmaayy  nnoott  bbee  uusseeffuull  iinn  mmeeaassuurriinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  

aannootthheerr  ffaacciilliittyy  aanndd  tthheerree  iiss  aa  sseett  ooff  pprriinncciipplleess  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  

RReeppoorrttss  ssuucchh  aass  eeaassee,,  ccllaarriittyy  aanndd  ttiimmeelliinneessss,,  ccoonnssiisstteennccyy  iinn  tthhee  ffoorrmmaatt  ooff  tthhee  rreeppoorrtt,,  

aapppprroopprriiaattee  rreeppoorrttss  ffoorr  bbootthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleevveell  pprroovviiddeedd  ttoo  hhiimm  aanndd  tthhee  ssccooppee  ooff  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aass  wweellll  aass  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  uunnaauuddiitteedd  ccoossttss  ffrroomm  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  

  

BBeehhaavviioorraall  aassppeeccttss  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy::  
TThhee  PPeerrffoorrmmaannccee  AApppprraaiissaall  pprroocceessss  hhaass  bbeehhaavviioorraall  aassppeeccttss  bbeeccaauussee  ppeerrffoorrmmaannccee  

mmeeaassuurreemmeenntt  iiss  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhiinn  pprroojjeeccttss,,  aanndd  

tthhee  ddeessiirreedd  ffeeeeddbbaacckk  rreessppoonnsseess  aarree  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  rreeppoorrttss..  IInnddiivviidduuaallss  

uunnddeerrssttaanndd  iinn  aaddvvaannccee  hhooww  ttoo  ccaallccuullaattee  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  aanndd  hhooww  ttoo  aallllooccaattee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoossttss..  ((AArrbbeeeedd,,  22000033::  119900))  SSiinnccee  mmaann  iiss  tthhee  eesssseennccee  ooff  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  hhee  ccaann  ddeetteecctt  ddeevviiaattiioonn,,  iiddeennttiiffyy  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iitt,,  aanndd  

ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccaauusseess  ooff  iitt..  TThheerreeffoorree,,  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  iiss  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  ccaauusseess  tthhee  ddeevviiaattiioonn  tthhaann  wwiitthh  tthhee  eelleemmeenntt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddeevviiaattiioonn  

ooccccuurrrreedd..  ((AAll--HHaarreess,,  22000044::  442244))..  TThhiiss  cclleeaarrllyy  iilllluussttrraatteess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  

bbeehhaavviioorraall  aassppeecctt  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  

aaccttiioonnss  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  ffaacciilliittyy,,  ssuucchh  aass  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tteecchhnniicciiaannss  iinn  tthhee  

eennggiinneeeerriinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ssttaannddaarrddss,,  iiggnnoorriinngg  tthhee  

bbeehhaavviioorraall  aassppeeccttss  lleeaaddss  ttoo  aa  llaarrggee  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthheessee  ssttaannddaarrddss  IImmpplleemmeennttaattiioonn  aass  aa  

hhuummaanniittaarriiaann  aanndd  bbeehhaavviioorraall  ssttyyllee..  ((ZZaammiill,,  22000000::  552233))..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa  iiss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  

aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  hhuummaann  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aapppplliieedd  ttoo  tthheessee  ssttaannddaarrddss  aanndd  mmaayy  

bbee  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  tteecchhnniiccaall  aassppeecctt  ooff  tthhiiss  ssttaannddaarrdd  ffaaccttoorr  mmaayy  lloossee  iinntteerreesstt  iinn  wwoorrkk  

oorr  lloossss  ooff  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  dduuee  ttoo  nnoonn--pprreessssuurree  TThhee  ssyysstteemm  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  oorr  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiillll  eelliimmiinnaattee  mmoosstt  ooff  tthhee  mmeennttiioonneedd  

pprroobblleemmss  aass  wweellll  aass  iinncceennttiivveess  aanndd  mmoorraall  aanndd  mmaatteerriiaall  rreewwaarrddss  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  

bbeehhaavviioorraall  oorriieennttaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaallss  FFoorr  eessttaabblliisshheedd  ttoo  mmaakkee  ggrreeaatteerr  eeffffoorrtt  ssttaannddaarrdd  

aanndd  tthheerreeffoorree  sseennssee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoowwaarrddss  tthhiiss  ssttaannddaarrdd  aanndd  aacccceepptteedd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn ..  BBuussiinneessss  eetthhiiccss  

aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  

  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  
TThhee  hhuummaann  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  MMuusslliimm  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  IIssllaammiicc  mmoorraall  vvaalluueess  wwhhiicchh  aarree  

bbaasseedd  oonn  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbeeffoorree  GGoodd  AAllmmiigghhttyy,,  wwhhiicchh  nneecceessssiittaatteess  oobbsseerrvviinngg  tthhee  

hhuummaann  vvaalluueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  bbeehhaavviioorr  ssuucchh  aass  ccoonnvviiccttiioonn,,  hhoonneessttyy,,  hhoonneessttyy,,  

llooyyaallttyy  aanndd  jjuussttiiccee..  EEtthhiiccss  iiss  aa  ssttaattee  ooff  mmiinndd,,  nnoott  aa  sseett  ooff  rruulleess..  MMoorraalliittyy  iiss  ddeeffiinneedd  aass  

pprriinncciipplleess  rreellaatteedd  ttoo  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssuucchh  aass  hhoonneessttyy,,  iinntteeggrriittyy,,  rreelliiaabbiilliittyy,,  
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rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aanndd  ootthheerr  aassppeeccttss  ooff  ggoooodd  ccoonndduucctt  vveerrssuuss  mmiissccoonndduucctt..  ((HHaammmmaadd,,  22000044,,  

116622))  EEtthhiiccss  iiss  aallssoo  ddeeffiinneedd  aass  ssttaannddaarrddss  ooff  bbeehhaavviioorr  aanndd  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  wwee  eexxppeecctt  

ppeeooppllee  ttoo  ffoollllooww..  PPeerrssoonnaall  eetthhiiccss  rreellaattee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall''ss  ddaaiillyy  aaccttiivviittiieess..  ((AAll--

SSaabbbbaagghh,,  22000022::  220044))  IInntteeggrriittyy  aanndd  mmoorraall  vvaalluueess  aarree  tthhee  pprroodduucctt  ooff  mmoorraall  aanndd  

bbeehhaavviioorraall  ssttaannddaarrddss  ooff  uunniittyy  aanndd  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  aanndd  ccoommmmiitttteedd  iinn  

pprraaccttiiccee  aanndd  iinncclluuddee  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn''ss  aaccttiioonnss  ttoo  rreemmoovvee  oorr  rreedduuccee  iinncceennttiivveess  aanndd  

iinndduucceemmeennttss  tthhaatt  iinndduuccee  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ccoommmmiitt  ddiisshhoonneesstt,,  iilllleeggaall  oorr  iimmmmoorraall  aaccttss  

((LLuuttffii,,  22000055::  55001144))..  TThheerreeffoorree,,  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  aarree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  

iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthheeiirr  vvaarriioouuss  pprraaccttiiccaall  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  wwaayy  tthheeyy  ddeeaall  wwiitthh  

tthheeiirr  ccoolllleeaagguueess,,  ccuussttoommeerrss  aanndd  aannyyoonnee  eellssee  wwhhoo  ddeeaallss  wwiitthh  eeccoonnoommiicc  uunniittyy,,  aanndd  ssoommee  

ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheerree  ppeerrssoonnaall  eetthhiiccss  aanndd  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  bbeeggiinn..  TT  ccoovveerrss  

bbuussiinneessss  eetthhiiccss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioorr  aanndd  lleeggaall  

bbeehhaavviioorr,,  mmoorraalliittyy  iiss  tthhee  eexxppeecctteedd  bbeehhaavviioorr  wwiitthh  iinnddiivviidduuaallss,,  eeiitthheerr  wwiitthh  tthhee  llaawwss  aanndd  

qquueessttiioonnss  aaccttss  rreeqquuiirreedd,,  tthheerree  mmaayy  bbee  aa  lleeggaall  aacctt,,  bbuutt  iitt  iiss  iimmmmoorraall,,  oorr  uunneetthhiiccaall,,  bbuutt  

iilllleeggaall..  ((AAll--SSaabbbbaagghh,,  22000022::  220044))..  

  MMoorraall  bbeehhaavviioorr  iinncclluuddeess  tthhee  cchhooiiccee  ooff  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  aarree  ssoouunndd,,  aapppprroopprriiaattee,,  

aanndd  ffaaiirr,,  aanndd  mmaayy  bbee  ssoouunndd  oorr  wwrroonngg,,  aanndd  mmaayy  bbee  aapppprroopprriiaattee  oorr  iinnaapppprroopprriiaattee,,  aanndd  

ddeecciissiioonnss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  mmaayy  bbee  ffaaiirr  oorr  uunnffaaiirr..  AAlltthhoouugghh  iinnddiivviidduuaallss  aarree  aallwwaayyss  

ddiiffffeerreenntt  iinn  tthheeiirr  vviieewwss  oonn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  eetthhiiccaall  vvaalluueess,,  tthheerree  iiss  aa  ggeenneerraall  pprriinncciippllee  

tthhaatt  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff  aallll  mmoorraall  ssyysstteemmss::  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff  aannyy  ggrroouupp  bbeeaarrss  

ssoommee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ggrroouupp,,  

ssiinnccee  tthhee  iinnddiivviidduuaall''ss  ddeessiirree  ttoo  ssaaccrriiffiiccee  sseellff--iinntteerreesstt  FFoorr  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ggrroouupp,,  iitt  

sseerrvveess  aass  tthhee  hheeaarrtt  ooff  mmoorraall  ccoonndduucctt..  ((AAbbuu  ZZaaiidd  aanndd  MMaarrii,,  22000044::  7733)),,  tthheenn  tthhee  eetthhiiccss  ooff  

bbuussiinneessss  aarree  lliimmiitteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhiinn  tthhee  

eeccoonnoommiicc  uunniitt  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittyy  iiss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ootthheerrss  ffrroomm  ccoolllleeaagguueess  oorr  

ccuussttoommeerrss  oorr  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

CCoommppoonneennttss  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt::  
TThhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  ccaann  bbee  pprreesseenntteedd  tthhrroouugghh  

tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ((JJuuddggee  aanndd  DDooddhh,,  11999999::  4433--4455))..  

11 . . TThhee  eetthhiiccaall  pprroobblleemm::  oonnee  tthhaatt  aarriisseess  wwhheenn  oonnee  hhaass  ttoo  cchhoooossee  bbeettwweeeenn  sseevveerraall  

aalltteerrnnaattiivveess..  TThhee  ccoorrrreecctt  ddeecciissiioonn  iiss  nnoott  cclleeaarr  aatt  aallll..  TThhee  mmoorraall  pprroobblleemm  ccaann  bbee  ppuutt  aass  

oonnee  ooff  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee  ooppttiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  ootthheerrss,,  ssoo  wwhheenn  ccoonnffrroonntteedd  wwiitthh  tthhee  pprroobblleemm,,  

oonnee  mmuusstt  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  tthhaatt  hhee  bbeelliieevveess  iinn  iitt..  

00 . . EEtthhiiccaall  pprriinncciipplleess::  iinn  pprraaccttiiccee,,  tthheerree  aarree  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess  tthhaatt  

rreepprreesseenntt  aa  tthheeoorreettiiccaall  bbaacckkggrroouunndd  ffoorr  eeaacchh  bbeehhaavviioorr::  

AA..  TThhee  ffiirrsstt  ttyyppee::  mmaannddaattoorryy  pprriinncciipplleess  tthhaatt  lleeaadd  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerr  ttoo  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  rruulleess  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt  wwiitthhoouutt  bbaallaanncciinngg  tthhee  ggoooodd  

aanndd  eevviill  aass  eetthhiiccss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  ccoonncceepptt  aarree  tthhee  rruulleess  oorr  nnoott  ttoo  ttaakkee  tthheemm..  

BB  --  TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee::  aarree  uuttiilliittaarriiaann  pprriinncciipplleess  TThhee  bbaassiicc  ccrriitteerriioonn  iinn  tthheessee  pprriinncciipplleess  iiss  

tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  ggoooodd  aanndd  eevviill  rreessuullttiinngg  ffrroomm  eeaacchh  ddeecciissiioonn..  

33--  TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  mmoorraall  ddeecciissiioonn::  TThhee  ddeecciissiioonn  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ggrreeaatteesstt  ggoooodd  iiss  tthhee  

bbeesstt  ddeecciissiioonn  aanndd  tthhaatt  aannyy  mmoorraall  rruullee  sshhoouulldd  bbee  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  ppeeooppllee,,  eeiitthheerr  iiff  tthhiiss  rruullee  

iiss  hhaarrmmffuull  mmaayy  nnoott  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthheemm,,  kknnoowwiinngg  tthhaatt  tthhee  mmoorraall  ddeecciissiioonn  ggooeess  tthhrroouugghh  

sseevveerraall  sstteeppss::  
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EExxaammiinnee  aanndd  ccllaarriiffyy  aalltteerrnnaattiivvee  wwoorrkkss  aanndd  iiddeennttiiffyy  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  

wwoorrkk  iinn  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  sseeaarrcchh  ffoorr  aallll  aavvaaiillaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee  wwoorrkkss..  

FFooccuuss  oonn  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  tthhee  rreessuullttss  ooff  eeaacchh  aaccttiioonn  oorr  eevveerryy  ddeecciissiioonn  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaaddee  

bbyy  pprreeddiiccttiinngg  aa  ffuuttuurree  ssiittuuaattiioonn..  

CC))  TToo  bbee  aabbllee  ttoo  aassssuummee  tthhee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  ssttaattuuss  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn--mmaakkeerr..  

DD))  rreellaattee  ttoo  tthhee  vviieewwss  ooff  tthhoossee  pprreessuummeedd  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn;;  

PPrriinncciipplleess  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  ffoorr  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  

TThheerree  aarree  ssoommee  bbaassiicc  eetthhiiccaall  vvaalluueess  tthhaatt  rreepprreesseenntt  aa  sseerriieess  ooff  pprriinncciipplleess  aanndd  ddeeffiinnee,,  iinn  

ggeenneerraall  tteerrmmss,,  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  oorr  wwrroonngg,,  iinn  ggeenneerraall  tteerrmmss..  TThheessee  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ggeenneerraall  pprriinncciipplleess::  AAbbuu  ZZaaiidd  aanndd  MMaarr''ii  ((22000044::  7733))..  

TThheessee  pprriinncciipplleess  rreepprreesseenntt  aa  ggeenneerraall  mmoorraalliittyy,,  aass  ffoorr  tthhee  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  ooff  tthhee  

aaccccoouunnttaanntt  aarree::  ((JJuummaa,,  22000000::  338844--338855))..  

TTrruusstt::  AAnn  aaccccoouunnttaanntt  sshhoouulldd  bbee  rreelliiaabbllee  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  dduuttiieess  aanndd  

pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess  aanndd  rreeqquuiirree  ccoonnffiiddeennccee  tthhaatt  hhiiss  bbeehhaavviioorr  iiss  

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  iinntteeggrriittyy,,  hhoonneessttyy,,  iinntteeggrriittyy,,  iinntteeggrriittyy  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  hhiiss  iinnssttiittuuttiioonn..  

11--  LLeeggiittiimmaaccyy::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  mmuusstt  pprroovvee  tthhee  lleeggiittiimmaaccyy  ooff  eevveerryytthhiinngg  rreellaatteedd  ttoo  hhiiss  

wwoorrkk  aanndd  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  dduuttiieess  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess  iinn  

tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  IIssllaammiicc  lleeggiittiimmaaccyy..  

22--  PPrrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  aanndd  mmaasstteerryy  ooff  wwoorrkk::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  sshhoouulldd  bbee  wwoorrtthhyy  ooff  

aallll  hhiiss  ttaasskkss  aanndd  ppeerrffoorrmm  hhiiss  dduuttiieess  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  

ffuulllleesstt  ooff  ccaarree  aanndd  ppeerrffeeccttiioonn  aanndd  ssppaarree  nnoo  eeffffoorrtt  iinn  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  hhiiss  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoowwaarrddss  hhiiss  LLoorrdd  aanndd  hhiiss  ccoommmmuunniittyy  aanndd  pprrooffeessssiioonn  aanndd  hhiiss  bboosssseess  

aanndd  hhiiss  cclliieenntt  aanndd  hhiimmsseellff..  

33--  OObbjjeeccttiivviittyy::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  sshhoouulldd  bbee  ffaaiirr  nneeuuttrraall  aanndd  nneeuuttrraall  iimmppaarrttiiaalliittyy  aanndd  

aavvooiidd  ppuuttttiinngg  hhiimmsseellff  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ooff  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  hhiiss  iinntteerreessttss  wwiitthh  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  

tthhoossee  wwhhoo  sseerrvvee  tthheemm..  

44--  SSeeccuurriittyy  bbeehhaavviioorr::  TThhee  bbeehhaavviioorr  aanndd  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  mmuusstt  bbee  ccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  tthhee  vvaalluueess  ooff  ffaaiitthh  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  pprroovviissiioonnss  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  IIssllaammiicc  llaaww..  

55--  PPrrooffeessssiioonnaall  bbeehhaavviioorr  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrddss::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  mmuusstt  ttaakkee  iinnttoo  

aaccccoouunntt  iinn  hhiiss  aaccttiioonnss  tthhee  rruulleess  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonndduucctt  aanndd  aabbiiddee  bbyy  pprrooffeessssiioonnaall  

ssttaannddaarrddss  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  pprrooffeessssiioonnaall  dduuttiieess..  

IItt  iiss  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  ccoommmmoonn  pprriinncciipplleess  bbeettwweeeenn  tthhee  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  ooff  eetthhiiccss  

aanndd  tthhee  eetthhiiccss  ooff  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  ssuucchh  aass  ttrruusstt,,  oobbjjeeccttiivviittyy,,  eetthhiiccss,,  

wwoorrkkmmaannsshhiipp  aanndd  ootthheerr  pprriinncciipplleess  ffoouunndd  iinn  tthhee  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  oonnllyy  aass  aa  sseennssee  ooff  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ootthheerrss  ffoouunndd  iinn  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  aaccccoouunnttiinngg  eetthhiiccss  oonnllyy  aanndd  wwhhiicchh  

aarree  bbaasseedd  oonn  pprrooffeessssiioonnaall  ffoouunnddaattiioonnss  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrddss..  

SSttaannddaarrddss  ooff  tthhee  eetthhiiccaall  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  aanndd  hhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwhheenn  

aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  uusseedd  ffoorr  aauuddiittiinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  ppuurrppoosseess,,  tthhee  

aaccccoouunnttaanntt  mmaayy  bbee  uunnddeerr  pprreessssuurree  ffrroomm  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  sshhooww  tthhee  rreessuullttss  wwiitthhoouutt  

tthheeiirr  ttrruutthh..  TThhee  wwaayy  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  ddeeaallss  wwiitthh  tthheessee  pprreessssuurreess  ddeeppeennddss  oonn  hhiiss  bbeelliieeffss  

aanndd  mmoorraall  mmaakkeeuupp,,  aass  wweellll  aass  oonn  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  hhee  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  rreeaaccttiioonnss  

pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt..  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  mmaayy  ffaaccee  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  ssoommee  

eemmppllooyyeeeess  oorr  ssuuppeerrvviissoorrss  lleeggaallllyy  aacccceeppttaabbllee  bbuutt  mmoorraallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee  iinn  tthhiiss  ccaassee  mmaayy  

ffeeeell  aacccceeppttaabbllee,,  iiff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  nnoott  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  hhiiss  bbeelliieeffss  aanndd  mmoorraall  vvaalluueess,,  iitt  

mmaayy  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccooppee  wwiitthh  ssuucchh  pprreessssuurreess..  ((NNuurr  aanndd  ootthheerrss,,  22000055::  2255)),,  ssoo  iitt  iiss  tthhee  
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rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  mmoorraall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoowwaarrddss  hhiimmsseellff  aanndd  tthhoossee  aarroouunndd  

hhiimm  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniittyy  iinn  tthhee  nneeeedd  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhee  eetthhiiccss  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonn  oonn  tthhee  

oonnee  hhaanndd  aanndd  sseellff--eetthhiiccss  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  aanndd  ccoohheessiioonn  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  eetthhiiccss  ooff  tthhee  

wwoorrkk  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  aanndd  ccaann  bbee  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  ccrriitteerriioonn  ooff  tthhiiss  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioorr,,  

AAbbuu  ZZaaiidd  aanndd  MMaarr''ii,,  22000044::  7744--7755))..  

  

11--  CCaappaacciittyy::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  MMaaiinnttaaiinn  aann  aapppprroopprriiaattee  lleevveell  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  bbyy  ccoonnttiinnuuoouussllyy  

ddeevveellooppiinngg  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss..  

  PPeerrffoorrmm  pprrooffeessssiioonnaall  dduuttiieess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  llaawwss,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  

tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrddss..  

  PPrreeppaarree  ffuullll  rreeppoorrttss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aafftteerr  ccoonndduuccttiinngg  aa  rreelliiaabbllee  aannaallyyssiiss  ooff  

rreelliiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  

  

22--  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy::  TThhee  aaccccoouunnttaannttss  bbeeaarr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  RReeffrraaiinn  ffrroomm  ddiisscclloossiinngg  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  wwoorrkk  uunnlleessss  tthheerree  iiss  aa  

lleeggaall  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ddiisscclloossee  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  IInnffoorrmm  tthhee  aassssiissttaannttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthheeyy  oobbttaaiinn  

iinn  ccaassee  ooff  aauutthhoorriizzaattiioonn  aanndd  ffoollllooww  uupp  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  ttoo  eennssuurree  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy..  

  RReeffrraaiinn  ffrroomm  uussiinngg  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm  tthhrroouugghh  wwoorrkk  iinn  

oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  aann  uunneetthhiiccaall  oorr  iilllleeggaall  aaddvvaannttaaggee..  

  

33--    IInntteeggrriittyy::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  bbeeaarrss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  AAvvooiidd  ssiittuuaattiioonnss  ooff  ccoonnfflliicctt  ooff  aaccttuuaall  oorr  aappppaarreenntt  iinntteerreessttss  aanndd  aaddvviissee  aallll  ppaarrttiieess  oonn  

aannyy  ppoossssiibbllee  ccoonnfflliicctt..  

  RReeffrraaiinn  ffrroomm  eennggaaggiinngg  iinn  aannyy  ffoorrmm  tthhaatt  mmaayy  lliimmiitt  tthheeiirr  ddeecciissiioonnss  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  

dduuttiieess  iinn  aa  mmoorraall  ffrraammeewwoorrkk..  

  RReeffuussiinngg  aa  ggiifftt,,  ffaavvoorr,,  oorr  ccoouurrtteessyy  tthhaatt  wwoouulldd  aaffffeecctt  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr..  

  TToo  rreeffrraaiinn  ffrroomm  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  nneeggaattiivvee  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  

lleeggaall  aanndd  eetthhiiccaall  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  eenntteerrpprriissee..  

  DDeelliivveerr  tthhee  aapppprroopprriiaattee  iinnffoorrmmaattiioonn..  

IInn  aaddddiittiioonn  --  RReeffrraaiinn  ffrroomm  eennggaaggiinngg  iinn  aannyy  aaccttiivviittyy  tthhaatt  wwoouulldd  ddiimmiinniisshh  tthhee  

pprrooffeessssiioonn..  

OObbjjeeccttiivviittyy::  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  mmuusstt  ffuullffiillll  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  CCoommmmuunniiccaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffaaiirrllyy  aanndd  oobbjjeeccttiivveellyy..  

  TThhee  ffuullll  ddiisscclloossuurree  ooff  aallll  aapppprroopprriiaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ccaann  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  

eexxppeecctteedd  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  uusseerr''ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rreeppoorrttss,,  ccoommmmeennttss  oorr  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  pprreesseenntteedd..  

  

44--    AAccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  tthhrroouugghh  bbuussiinneessss  eetthhiiccss::  

TThhee  ffooccuuss  ooff  wwoorrkk  iinn  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteess  

iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaannddaarrddss  aanndd  aaggaaiinnsstt  iitt  eevvaalluuaatteess  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ootthheerr  

iinnddiivviidduuaall  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt  aanndd  pprreeppaarree  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  hhiigghheerr  mmaannaaggeemmeenntt  ssoo  tthhaatt  

tthhee  eetthhiiccss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  wwoorrkk  llaarrggeellyy  ccoonnttrroollss  tthhee  oouuttppuuttss  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  ooff  aaccccoouunnttiinngg  
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iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  ccllaassssiiffiieedd  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  aanndd  CCoonnttrroollss  tthhee  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  lliiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  ssyysstteemm  iinn  ttwwoo  ggrroouuppss::  

  

11--  PPrrooffeessssiioonnaall  BBuussiinneessss  EEtthhiiccss::  

TThheessee  eetthhiiccss  aarree  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroodduucceedd,,  

iinncclluuddiinngg  nneeuuttrraalliittyy  aanndd  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccoonnfflliiccttiinngg  iinntteerreessttss  ooff  tthhoossee  

wwhhoo  uussee  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  ttrruutthh  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhaatt  iiss  ttoo  ssaayy,,  tthhee  ccoonntteenntt  tthhaatt  

aaiimmss  ttoo  rreepprreesseenntt  iitt  hhoonneessttllyy  aanndd  oobbjjeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  iimmppoosseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  

aabbiilliittyy,,  pprrooffeessssiioonnaall,,  tteecchhnniiccaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  eexxppeerrttiissee  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  wwoorrkk  eennttrruusstteedd  ttoo  

hhiimm,,  iiee,,  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  hhiigghheerr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  tteecchhnniiccaall  bbooddiieess..  TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  

eetthhiiccss  hhaass  ttoo  bbee  cchhaarraacctteerriizzeedd  aass  ccoommppuullssoorryy  iinn  pprraaccttiiccee  aanndd  rreepprreesseennttaattiioonn  bbaasseedd  oonn  aa  

rruullee  ooff  llaaww  tthhaatt  ppuunniisshheess  tthhoossee  wwhhoo  vviioollaattee  tthheessee  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  rruulleess  aanndd  pprriinncciipplleess  

tthhaatt  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  PPrreeppaarree  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  

  

22--  SSeellff--sseerrvviiccee  eetthhiiccss::  

TThhiiss  eetthhiiccss  iiss  rreellaatteedd  ttoo  aa  rreellaattiivvee  ccoonncceepptt  wwiitthhiinn  mmaann,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  bbeelliieeff,,  wwhhiicchh  ggiivveess  

rriissee  ttoo  aa  sseett  ooff  mmeennttaall  pprriinncciipplleess  ssuucchh  aass  ddiisscciipplliinnee  tthhaatt  iiss  ttoo  ffoollllooww  eetthhiiccaall  bbeehhaavviioorr,,  

ccoorrrreeccttnneessss,,  aanndd  iinntteeggrriittyy,,  iiee,,  aavvooiiddiinngg  bbeehhaavviioorrss  tthhaatt  ggeenneerraattee  pprreessssuurreess  tthhaatt  aaffffeecctt  hhiiss  

aaccttiioonnss  aanndd  iinntteeggrriittyy  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  pprroommiissee  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy..  TThhee  wwoorrkk  tthhaatt  iiss  ddoonnee  

aanndd  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  uunniitt  aanndd  jjuussttiiccee  

aanndd  tthheessee  mmoorraall  pprriinncciipplleess  ssttrreennggtthheenn  oorr  wweeaakkeenn  wwiitthhiinn  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ffaaiitthh  ccoonnttaaiinneedd  iinn  eeaacchh  ooff  tthheessee  pprriinncciipplleess  aanndd  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhiiss  ffaaiitthh  iiss  aa  

rreelliiggiioouuss  oorr  ccuussttoommaarryy  oorr  ssoocciiaall  cchhaalllleennggee  IInn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  

lliivveess,,  tthhee  eetthhiiccss  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  sseellff--eemmppllooyymmeenntt  ccaann  bbee  rreepprreesseenntteedd  aass  ffoolllloowwss::  

AAccttiivvaattee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss::  

AAccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  tthhee  ffooccuuss  ooff  wwhhaatt  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  

TThheerreeffoorree,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  rroollee  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  

oobbjjeeccttiivveess  sseett  ffoorr  iitt  aanndd  ttoo  rraaiissee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iitt  ccoonnttaaiinnss  

aanndd  tthhuuss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  hhiigghheesstt  aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  uusseerrss  ooff  tthhee  rreeppoorrttss  aanndd  tthhee  

bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  bbaasseedd  

oonn  tthheessee  rreeppoorrttss,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ccoonndduucctt  aanndd  rreessuullttss  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  

pprreevviioouussllyy  mmeennttiioonneedd..  TThhee  eetthhiiccss  ooff  bbuussiinneessss  hhaass  tthhee  ggrreeaatt  eeffffeecctt  ooff  rraaiissiinngg,,  

ccoonnssoolliiddaattiinngg,,  rreedduucciinngg  oorr  wweeaakkeenniinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

aaccttiivvaattee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss,,  iitt  iiss  uupp  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  tthhee  

eeccoonnoommiicc  uunniitt  ttoo  ttaakkee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss::  

  

11--  CCllaarriiffyyiinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  wwiitthhiinn  tthhee  uunniitt..  

22--  TToo  eennccoouurraaggee  aaccccoouunnttaannttss  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhiiss  eetthhiiccss  aanndd  ssuuppppoorrtt  wwiitthh  iinncceennttiivveess  aanndd  

rreewwaarrddss  mmaatteerriiaall  aanndd  mmoorraall..  

33--  UUssiinngg  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  rreewwaarrdd  aanndd  ppuunniisshhmmeenntt  wwhheenn  ddiissccoovveerriinngg  eetthhiiccaall  aattttiittuuddeess  aanndd  

hhooww  iitt  wwaass  ttrreeaatteedd..  

44--  DDeevveelloopp  aa  sseennssee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthhiinn  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  pprreeppaarreedd  ttoo  rreeppoorrtt  

ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  hhuummaann  ffeeeelliinngg  wwiitthhiinn  tthhee  uunniitt  bbaasseedd  oonn  jjuussttiiccee  aanndd  

iinntteeggrriittyy  iinn  aasssseessssiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ootthheerrss..  

55--  DDeevveelloopp  aa  lleeggaall,,  eetthhiiccaall,,  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ffoorrmmuullaa  tthhaatt  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  eetthhiiccss  ooff  

sseellff--eemmppllooyymmeenntt  aarree  ccoonnttaaiinneedd..  
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CCoonncclluussiioonnss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss::  

CCoonncclluussiioonnss  

11..  LLiiaabbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  ttooooll  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  mmoonniittoorriinngg  

aanndd  eevvaalluuaattiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee..  

22..    TThhee  eetthhiiccss  ooff  bbuussiinneessss  iiss  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  tthheeiirr  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  

ootthheerrss  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  bbeehhaavviioorr  oonn  eetthhiiccaall  pprriinncciipplleess..  

33..  TThhee  bbuussiinneessss  eetthhiicc  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  iinncclluuddeess  ttwwoo  ggrroouuppss::  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  

ootthheerr  bbuussiinneessss  eetthhiiccss..  

44..  EEnnhhaanncciinngg  tthhee  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  rroollee  ooff  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aaccccoouunnttiinngg  iinn  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  iiss  eennhhaanncceedd  bbyy  

ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  bbyy  rraaiissiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  

aaccccoouunnttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhoossee  rreeppoorrttss..  

55..  PPrroovviiddiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  

eennssuurreess  tthhaatt  aa  wwaallll  iiss  bbuuiilltt  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  ffrroomm  mmoorraall  pprroobblleemmss..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  

11--  TThhee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  uunniittss  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  

ddeecceennttrraalliizzeedd  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eevvaalluuaattiinngg  aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  

ooff  mmaannaaggeerrss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

22--    TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ssttaannddaarrddss  aanndd  eetthhiiccaall  rruulleess  wwiitthhiinn  tthhee  

eeccoonnoommiicc  uunniitt  ttoo  rreegguullaattee  aanndd  bbiinndd  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt..  

33--  TThhee  nneeeedd  ttoo  uussee  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  rreewwaarrdd  aanndd  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  mmaatteerriiaall  aanndd  mmoorraall  

iinncceennttiivveess  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  bbuussiinneessss  eetthhiiccss  ooff  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt..  

44--    --  TToo  pprroovviiddee  ccoouurrsseess  ffoorr  aaccccoouunnttiinngg  ssttaaffff  wwiitthhiinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  uunniitt  ttoo  ccllaarriiffyy  

aanndd  eennccoouurraaggee  tthhee  aaccccoouunnttaanntt  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  bbuussiinneessss  eetthhiiccss..  

55--  TThhee  aaccccoouunnttaanntt  sshhoouulldd  nnoott  uussee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrttss  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  mmaakkee  

mmiissttaakkeess  oorr  bbllaammee  tthhee  mmaannaaggeerr  rreessppoonnssiibbllee  oorr  ppuunniisshhmmeenntt,,  bbuutt  mmuusstt  uussee  tthheessee  rreeppoorrttss  

ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ddeevviiaattiioonnss  aanndd  ssttuuddyy  aanndd  eexxaammiinnee  aanndd  kknnooww  tthhee  rreeaassoonnss  

aanndd  hheellpp  tthhee  mmaannaaggeerr  ttoo  ttaakkee  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonnss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt..  
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KKuuwwaaiitt..  



  

  
001001  
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