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INTRODUCTION 
 
The Northern Trust Company of Saudi Arabia (TNTCoSA) is a Saudi Closed 
Joint Stock Company with paid up capital of SAR52 million.    TNTCoSA 
operates under Commercial Registration No. 1010366439 issued on 
22/04/1434H (corresponding to 04/03/2013G) by the Saudi Arabian Ministry 
of Commerce and Investment and the Capital Market Authority License No. 
26-12163 dated 25/10/1433H (corresponding to 12/09/2012G), which 
authorizes TNTCoSA to managing of investment funds and client portfolios, 
advising and custody in the securities business. TNTCoSA’s founding 
shareholders are wholly owned subsidiaries of the Northern Trust 
Corporation. The registered office of TNTCoSA is located in Riyadh – Kingdom 
Tower –20th Floor, Al Urubah Road, Olaya District, P O Box 7508 – Riyadh 
12214/9597.  There are no affiliated companies to TNTCoSA. 

 المقدمة
 

 52مال ، رأس شركة نورذن ترست العربیة السعودیة ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة
وتعمل في المملكة بموجب سجل تجاري صادر من وزارة التجارة  ملیون لایر سعودي.

م، 04/03/2013ھـ الموافق  22/04/1434بتاریخ  1010366439والصناعة رقم 
ھـ الموافق  25/10/1433بتاریخ  26-12163وبترخیص ھیئة السوق المالیة رقم 

ق االستثمار م والذي بموجبھ تم الترخیص لھا بممارسة أنشطة إدارة صنادی12/09/2012
وإدارة محافظ العمالء، وتقدیم المشورة وحفظ  األوراق المالیة. كما أن نورذن ترست 
السعودیة ھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للشركاء المؤسسین. ویقع المكتب المسجل 

- 9597 الریاض 7508.  ب.ص  20 الدور المملكة برج للشركة في مدینة الریاض
وال یوجد أي شركات تابعة  4167944: اتفھـ السعودیة، یةالعرب المملكة ، 12214

 .لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة
 

The Northern Trust Company of Saudi Arabia became a Custody Member in 
Security Depository Center Company “Edaa” to conduct custody services in 
the Capital Market in 09/04/2019.  TNTCoSA, as Member of Edaa, has 
outsourced certain operational functions and has appointed a local bank to 
support clearing of Saudi riyals.    TNTCoSA has migrated all, excluding two 
local clients, to our Edaa Member ID and have had NIL issues.  TNTCoSA will 
become the sub-custodian for Northern Trust’s QFI clients in the first half of 
2020.   

أصبحت شركة نورذن ترست أمین حفظ محلي تحت شركة مركز إیداع األوراق المالیة 
م. وكعضو أمین حفظ في شركة إیداع  09/04/2019"إیداع" في السوق السعودي  بتاریخ  

قامت الشركة بتكلیف جھات خارجیة لتقوم ببعض الوظائف التشغیلیة ، كما قامت بتعیین بنكاً 
كما أن الجدیر بالذكر أنھ تم نقل أصول العمالء جمیعاً للایر السعودي. محلیاً لدعم العملیات با

إلى عضو أمین الحفظ لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة ما عدا عمیلین من عمالء 
الشركة بدون مواجھة أي مشاكل. وسوف تكون شركة نورذن ترست العربیة السعودیة أمین 

مرین األجانب سیتم  نقل أصولھم في النصف الثاني الحفظ المحلي أما جمیع العمالء المستث
 م. 2020لعام 

OPERATING RESULTS 
Figures in SAR M 2019 2018 2017 2016 2015 
Total Revenues 56.0 39.2 34.6 29.1 27.4 
Total Expenses  22.6 15.4 15.4 11.8 10.7 
Net Income After 
Tax 

27.6 19.7 15.2 13.7 13.1 

Total Assets  129.7 96.0 78.8 72.8 71.4 
Total Liabilities  12.0 5.7 8.1 5.1 5.6 
Net Equity 117.7 90.3 70.7 67.7 65.8 

 
 
Notes to Financial Positions 
• TNTCoSA did not have any substantial changes to financial position 

year over year. 
• The external auditor expressed unqualified opinion. 

 النتائج التشغیلیة والوضع المالي
األرقام باللایر السعودي/  2019 2018 2017 2016 2015

 ملیون
 إجمالي اإلیرادات  56.0 39.2 34.6 29.1 27.4

 إجمالي المصروفات 22.6 15.4 15.4 11.8 10.7

 صافي الدخل بعد الضریبة 27.6 19.7 15.2 13.7 13.1

 إجمالي األصول  129.7 96.0 78.8 72.8 71.4

 إجمالي الخصوم 12.0 5.7 8.1 5.1 5.6

 صافي حقوق الملكیة 117.7 90.3 70.7 67.7 65.8

 
 

 مالحظات عن الوضع المالي
لم تحدث أي تغییرات جوھریة في المركز المالي على مدار العام. -1  
.عبر المدقق المالي الخارجي عن رأیھ  غیر المشروط  -2  

 
Significate differences in the operating results 

 

As required by the CMA, TNTCoSA is required to publish an annual set of 
Pillar 3 disclosures. These disclosures are related to market discipline and aim 
to make firms more transparent by requiring them to publish prescribed 
details of their risks, capital and risk management. TNTCoSA’s Pillar 3  
disclosures are published on the Northern Trust Corporation website and 
can be found at the following address: 

 فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة
 
وبحسب متطلبات ھیئة السوق المالیة، فإن الشركة ملزمة بنشر مجموعة من إفصاحات الركیزة الثالثة 

 یتعلقوتستھدف جعل الشركات أكثر شفافیة فیما سنویاً، وھي اإلفصاحات المتعلقة بنظام السوق 
التفاصیل المتعلقة بالمخاطر وإدارة رأس المال بمتطلبات اإلفصاح العامة من خالل مطالبتھا بنشر 

 الموقع االلكتروني:والمخاطر. وقد نشرت أحدث مجموعة من إفصاحات الشركة على 

http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-
information/sec-regulatory-filings 

http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-
information/sec-regulatory-filings 

DIVIDEND 
TNTCoSA paid NIL dividends in 2019.   

 

 أرباح األسھم
 

 م. 2019بتوزیع أرباح عن السنة المالیة لعام نورذن ترست العربیة السعودیة  لم تقم 
 

http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-information/sec-regulatory-filings
http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-information/sec-regulatory-filings
http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-information/sec-regulatory-filings
http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-information/sec-regulatory-filings
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RISK MANAGEMENT 
Overview 
Risk management is the responsibility of the TNTCoSA Board and the Board 
leverages Northern Trust’s overall global enterprise risk management 
framework. Relevant policies, procedures and practices are validated and 
locally approved by the Board and the risk organisation is structured to 
provide the Board with the necessary risk reporting and oversight to satisfy 
its responsibilities.   

 المخاطر التي تواجھ الشركة
 نظرة عامة 

 اإلطار من ویستفید مجلس اإلدارة نورذن ترست   مجلس مسؤولیة ھي المخاطر إدارة
 السیاسات واإلجراءات على التصدیق یتم كما شركةال في المخاطر إلدارة الشامل العالمي

وھیكلة  تنظیم كما یتم اإلدارة مجلس قبل من محلیا علیھا والموافقة الصلة ذات والممارسات
 للوفاء الالزمة والرقابة المخاطر عن بالمعلومات واإلبالغ المجلس لتزوید المخاطر

 بمسؤولیاتھ. 

Risk Appetite 
TNTCoSA defines risk appetite as the amount and types of risk that it is 
willing to assume in its exposures and business activities to achieve its 
strategic and financial objectives. 

المخاطرة في الرغبة  
 بأنھا مقدار المخاطر التي ترغب في تحملھا المخاطرة في الرغبةنورذن ترست   تعّرف

 أھدافھا االستراتیجیة والمالیة. وأنشطتھا التجاریة لتحقیق  الناتجة عن العملیات

TNTCoSA manages its business activities consistent with its risk appetite 
statement in which specific guidelines are detailed for each risk theme:   

• Liquidity Risk 
• Credit/Counterparty Risk 
• Operational Execution, Data Integrity & Reporting 
• Business Continuity & Resiliency 
• Cyber Risk – Internal & External 
• Global Conduct & Internal Fraud 
• Significant Regulation Compliance 
• Fiduciary Duty Risk 
• Workforce Risk 
• Strategic Business Risk 

 

 المخاطرة في حجم الرغبة مع یتوافق بما التجاریة أنشطتھا بإدارةنورذن ترست   تقوم
 :المخاطر التالیة من لكل محددة إرشادات تفصیل فیھ یتم والذي ، بھا الخاص

 السیولة مخاطر •
 االنظیر الطرف/  االئتمان مخاطر •
 واإلبالغ البیانات سالمة ، التشغیلي التنفیذ •
 والمرونة األعمال استمراریة •
 والخارجیة الداخلیة - اإلنترنت مخاطر •
 الداخلي واالحتیال العالمي السلوك •
 المعمول بھا للوائح االمتثال •
 مخاطر الواجبات االئتمانیة  •
 مخاطر القوى العاملة •
 االستراتیجیة األعمال مخاطر •

 

There are a number of risk assessments performed which measure exposure 
in order to identify, measure and manage risk exposures in line with the Risk 
Appetite.  The TNTCoSA Board is able to monitor the risks from periodic legal 
entity focused reporting that it receives in the Risk Management Committee 
and Board meetings, including but not limited to the following: 
 

• Legal Entity Risk Reporting 
• Chief Executive Officer Reports 
• Finance Reports 
• Compliance Reports 
• Outsourcing Oversight Reports 
• Technology and Cybersecurity Risk updates 
• Internal Audit Reporting 

 

 أجل للمخاطر من التعرض تقیس والتي تم إجراؤھا، التي المخاطر تقییمات من عدد ھناك
نورذن  مجلس. المخاطرة في الرغبة مع یتماشى بما للمخاطر التعرض وإدارة وقیاس تحدید

(تقریر المخاطر للكیان  الدوریة التقاریر من المذكورة المخاطر مراقبة على قادرترست 
 الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما ، ولجنة المخاطر اجتماعھ في یتلقاھا القانوني) التي

 :یلي ما
 

 القانوني الكیان مخاطر عن اإلبالغ •
 التنفیذي الرئیس تقاریر •
 المالیة التقاریر •
 االمتثال تقاریر •
  خارجیة بمصادر االستعانة •
 السیبراني األمن وتحدیثات مخاطر التكنولوجیا •
 الرقابة الداخلیة تقاریر •
 

Risk Framework & Governance 
TNTCoSA leverages the Risk Management Framework (RMF) which provides 
for a consistent understanding of risk management. 
 
The RMF is integral to capital and liquidity adequacy assessments.  Key 
intersections include: 

 
 إطار المخاطر والتحكم

ربیة السعودیة من إطار إدارة  المخاطر الذي یوفر فھماً متسقاً تستفید شركة نورذن ترست الع
 إلدارة المخاطر على مستوى المنظمة.

 
ولة وتشمل كما أن ھذا اإلطار  تعتبر جزء ال یتجزأ من تقییمات كفایة رأس المال والسی

 التقاطعات الرئیسیة:
• The execution of corporate strategy consistent with risk appetite and 

capital and liquidity adequacy assessments.  
• The risk assessment process identifies key risks and provides the basis 

تنفیذ استراتیجیة الشركة بما یتفق مع الرغبة في المخاطرة ، تقییمات كفایة رأس المال  •
 والسیولة.

تحدید متطلبات رأس المال تحدد عملیة تقییم المخاطر المخاطر الرئیسیة وتوفر األساس ل •
 .والسیولة ، والتي بدورھا ُتستخدم للمساعدة في تقییم كفایة رأس المال والسیولة.
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to determine the capital and liquidity requirements, which in turn are 
used to help assess capital and liquidity adequacy. 

• Integrated scenario analyses that consider the impacts of specific 
events on capital and liquidity positions.   

تحلیل السیناریو المتكامل الذي یأخذ بعین االعتبار تأثیرات األحداث المحددة على  •
 مراكز رأس المال والسیولة.

 

In May 2019, TNTCoSA established a Saudi Arabia Risk Management 
Committee (SARMC) to provide oversight of risks on behalf of the Board.  The 
Committee provides a quarterly update to the Board and escalates matters 
as appropriate.   

 ترست " لجنة المخاطر العربیة السعودیة " نورذن ركةش أنشأتم ،  2019في مایو 
 إلى سنوًیا ربع تحدیًثا اللجنة تقدم. اإلدارة مجلس عن نیابة المخاطر على اإلشراف لتوفیر
 .األولویة حسب األمور وتصعید اإلدارة مجلس

Supporting local governance, there is also a monthly EMEA Risk Committee 
(ERC) covering all activities conducted within the EMEA region to which the 
SARMC provides updates.  In addition, there are six corporate risk 
committees that possess a detailed understanding of the risks within their 
specific areas of responsibility.  Collectively these committees review, 
recommend and approve risk management strategies, policies, and 
management practices. They also monitor risk performance and the 
effectiveness of the risk management processes. 

 األوسط والشرق أوروبا تشمل شھریة مخاطر لجنة أیًضا ھناك ، ھذه الحوكمة المحلیة  لدعم
 تحدیثات فیھا یقدم والتي المناطق المذكورة داخل تتم التي األنشطة جمیع تغطي وإفریقیا
 للمخاطر تفصیلي بفھم تتمتع الشركات لمخاطر لجان ست ھناك ، ذلك إلى باإلضافة. دوریة
 والموافقة والتوصیة ةبالمراجع مجتمعة اللجان ھذه تقوم. المحددة مسؤولیتھا مجاالت داخل
 أداء بمراقبة یقومون كما. اإلداریة والممارسات والسیاسات المخاطر إدارة استراتیجیات على

 .المخاطر إدارة عملیات وفعالیة المخاطر
 

 
Credit Risk 
 
Northern Trust defines credit risk as the risk to interest income or principal 
from the failure of a borrower or counterparty to perform an obligation.   
 
For TNTCoSA, credit risk arises from the placement of its balance sheet 
capital with local banks and the risk that fee income may not be received. 
TNTCoSA does not undertake any derivative, repo, reverse repo or securities 
borrowing/lending that would give rise to counterparty credit risk. It also 
does not make use of credit risk mitigation arrangements nor undertake 
activity that requires consideration of ‘wrong way risk’ for credit exposures. 
The counterparties used by TNTCoSA for investment of surplus cash are 
highly credit worthy financial institutions. TNTCoSA’s Board approved an 
Liquidity and Investment Policy that limits placement of capital in the 
interbank market to a maximum tenor of 3 months.  Placement is with Saudi 

 االئتمان مخاطر
 

 أو المقترض فشل من المال رأس أو الفوائد إیرادات على الخطر بأنھا االئتمان مخاطر الشركة ُتعّرف
 .التزام أداء في المقابل الطرف
 المیزانیة في المال رأس وضع من االئتمان مخاطر تنشأ السعودیة، العربیة ترست نورذن لشركة بالنسبة

 بأي ترست نورذن تتعھد ال. الرسوم إیرادات تلقي عدم احتمال ومن المحلیة البنوك لدى العمومیة
من شأنھا أن تؤدي إلى  مالیة أوراق شراء إعادة أو شراء إعادة أو شراء إعادة إقراض/  اقتراض

ترتیبات التخفیف من مخاطر االئتمان وال یقوم بأي خاطر ائتمان الطرف المقابل. كما أنھ ال یستفید من م
 نشاط یتطلب النظر في "مخاطر الطریق الخاطئ" للتعرضات االئتمانیة.

األطراف التي تستخدمھا نورذن ترست العربیة السعودیة الستثمار الفائض النقدي ھي مؤسسات مالیة 
لة واالستثمار تحد من وضع رأس المال جدیرة باالئتمان.وافق مجلس إدارة الشركة على أن سیاسة السیو

أشھر. یتم اإلیداع لدى البنوك السعودیة وال یجوز استثماره خارج  3في سوق ما بین البنوك لمدة أقصاھا 
المملكة العربیة السعودیة إال بموافقة مسبقة من مدیر واحد على األقل لمجلس إدارة نورذن ترست 

 الخارجي أیًضا لقواعد التعرض الكبیرة لھیئة السوق المالیة. العربیة السعودیة؛ یخضع ھذا االستثمار
لدى نورذن ترست العربیة السعودیة عملیات وضوابط قویة مطبقة للتخفیف من مخاطر الخسارة ، بما 
في ذلك حدود الطرف المقابل المعتمدة مسبًقا التي وضعتھا لجنة نورذن ترست ألسواق رأس المال 

الدوري لإلبالغ عن التعرض للمخاطر ، والرصد الیومي لحدود المخاطر في البلد االئتمانیة ، والرصد 
لم یتم اإلبالغ عن أي من عملیات التعرض االئتماني لشركة نورذن . والمحافظة على مدة إیداع قصیرة
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banks and may only be invested outside of Saudi Arabia with prior approval 
of at least one director of the TNTCoSA Board; such external investment is 
also subject to the CMA’s large exposure rules. TNTCoSA has robust 
processes and controls in place to mitigate risk of loss including pre-approved 
counterparty limits set by the Northern Trust Co (NTC) Capital Markets Credit 
Committee, periodic monitoring and reporting of exposure, daily monitoring 
of country risk limits and maintaining short duration for placements. None of 
TNTCoSA’s credit exposures were reported past due or impaired in the 2019 
financial statements. All receivables are repayable on demand or within 
three (3) months.   

نة . جمیع الذمم المدی2019ترست العربیة السعودیة متأخرة أو انخفضت قیمتھا في البیانات المالیة لعام 
 أشھر. 3قابلة للسداد عند الطلب أو في غضون 

Market Risk - Trading 
 
Northern Trust defines trading risk as the potential for movements in market 
variables such as foreign exchange and commission rates to cause changes in 
the value of trading positions. TNTCoSA does not hold or manage trading 
positions and therefore is not subject to market risk.  

 التداول –مخاطر السوق 
 

ُتعّرف الشركة مخاطر التداول بأنھا احتمال حدوث تحركات في متغیرات السوق مثل أسعار صرف 
العموالت وأسعار العموالت للتغیرات في قیمة مراكز التداول. ال تحتفظ نورذن ترست العربیة السعودیة 

 .السوق أو تدیر مراكز تداول وبالتالي فھي ال تخضع لمخاطر 
 
 

In terms of foreign exchange, TNTCoSA’s capital and reserve funds are 
invested in local base currency and therefore do not present market risk. The 
Company’s transactions are principally in Saudi Riyals and USD; other 
transactions in foreign currencies are not material. 

صرف العمالت ، یتم استثمار رأس المال واالحتیاطي لدى نورذن ترست العربیة السعودیة بفیم یتعلق 
في العملة األساسیة المحلیة وبالتالي ال یتعرض لمخاطر السوق. تتم معامالت الشركة أساًسا باللایر 

 جوھریة.السعودي والدوالر األمریكي ؛ المعامالت األخرى بالعمالت األجنبیة لیست 

Interest Rate Risk in the Banking Book 
Northern Trust defines interest rate risk in the banking book as the potential 
for movements in interest rates to cause changes in net interest income and 
the market value of equity. 
  
TNTCoSA does not take client deposits so interest rate exposure is limited to 
short term investments of capital, which is limited to a maximum tenor of 
three (3) months. Investment risk monitoring is performed by the financial 
and treasury departments, with oversight performed by the EMEA Market 
and Liquidity Risk team. 

 مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفیة
ف الشركة مخاطر أسعار الفائدة في دفتر البنوك بأنھا احتمال أن تؤدي تحركات أسعار الفائدة إلى ُتعرّ 

 حدوث تغییرات في صافي دخل الفوائد والقیمة السوقیة لحقوق الملكیة. 
 

ترست العربیة السعودیة ودائع العمالء ، لذلك تقتصر مخاطر أسعار الفائدة على ال تأخذ نورذن 
أشھر. تتم مراقبة مخاطر  3االستثمارات قصیرة األجل لرأس المال ، والتي تقتصر على مدة أقصاھا 

في االستثمار من قبل الدوائر المالیة والخزینة ، مع اإلشراف الذي یقوم بھ فریق مخاطر السوق والسیولة 
 األوسط وإفریقیا. أوروبا والشرق

Liquidity Risk 
Northern Trust defines liquidity risk as the risk of not being able to raise 
sufficient funds or collateral to meet balance sheet and contingent liability 
cash flow obligations when they are due and payable because of firm-specific 
or market-wide events. 

 مخاطر السیولة
تعرف الشركة مخاطر السیولة بأنھا خطر عدم القدرة على جمع أموال أو ضمانات كافیة للوفاء 
بالتزامات التدفق النقدي للمیزانیة العمومیة وااللتزامات الطارئة عند استحقاقھا واجبة الدفع بسبب أحداث 

 خاصة بالشركة أو على مستوى السوق. 

TNTCoSA’s liquidity risk is minimal as it does not take on customer deposits 
or trade as principal; liquidity risk is limited to the management of day to day 
operating expenses.  TNTCoSA’s Board approved Liquidity and Investment 
Policy that delegates’ responsibility for the management of working capital 
requirements to the finance department, which ensures funds are available 
to meet current and future expenses in a timely manner. 

تتداول  وال العمالء ودائع تتحمل ال ألنھا األدنى الحد ھي مخاطر مننورذن ترست  لدى السیولة مخاطر
 وافق. الیومیة التشغیل مصروفات إدارة على السیولة مخاطر تقتصر ؛ رئیسي كمصدر بصفة أصیل

 متطلبات إدارة عن االستثماریة والسیاسة السیولة مسؤولیة على تفویضنورذن ترست   إدارة مجلس
 في والمستقبلیة الحالیة النفقات لتغطیة األموال توفیر یضمن مما ، المالیة اإلدارة إلى العامل المال رأس

 .المناسب الوقت
 
 

TNTCoSA senior management, in conjunction with the Northern Trust 
London treasury, legal and finance departments, ensure that cash and 
securities may be freely transferred between Northern Trust and TNTCoSA 
where necessary to manage liquidity. Annual liquidity stress testing and 
contingency funding planning for TNTCoSA are included as part of the wider 
Northern Trust liquidity risk framework. 
 

تضمن اإلدارة العلیا لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة ، بالتعاون مع إدارات الخزینة والقانونیة 
، إمكانیة تحویل النقد واألوراق المالیة بحریة بین نورذن ترست و نورذن ترست العربیة والمالیة 

السعودیة عند الضرورة إلدارة السیولة. یتم تضمین اختبار اإلجھاد السنوي للسیولة وتخطیط تمویل 
ذن الطوارئ لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة كجزء من إطار عمل أوسع لمخاطر السیولة في نور

 ترست.

Liquidity risk monitoring is performed by the finance and treasury  یتم مراقبة مخاطر السیولة من قبل أقسام الخزینة، مع اإلشراف من قبل فریق مخاطر السوق والسیولة
 أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا.في 
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departments, with oversight performed by the EMEA Market and Liquidity 
Risk team. 
Operational Risk 
Northern Trust defines operational risk as the risk of loss from inadequate or 
failed internal processes, human factors and systems or from external 
events.  The objective is to manage operational risk so as to balance the 
avoidance of financial losses and reputational damage with overall cost 
effectiveness. 

 مخاطر التشغیل
تعّرف الشركة المخاطر التشغیلیة بأنھا مخاطر الخسارة من العملیات الداخلیة غیر الكافیة أو الفاشلة ، 

خارجیة. الھدف من ذلك ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من والعوامل البشریة واألنظمة أو من األحداث ال
أجل تحقیق التوازن بین تجنب الخسائر المالیة واألضرار التي تلحق بالسمعة والفعالیة اإلجمالیة من حیث 

 التكلفة.

TNTCoSA rely on outsourcing agreements with internal affiliates as well as 
local AP’s and Saudi banks to support our operating model.  TNTCoSA 
operations focus on process, procedures and oversight of outsourcing 
agreements.  For TNTCoSA, business disruption impacting local personnel 
and facilities and external fraud (primarily as a result of cyber activity) are 
considered to represent the most significant components of operational risk. 

خارجیة مع أشخاص  تعتمد الشركة على اتفاقیات داخلیة مع شركات نورذن ترست عالمیاً و اتفاقیات
. تركز الشركة على الحالي يالتشغیل لنموذجمرخص لھم من ھیئة السوق المالیة وبنوك محلیة لدعم ا

 شركة إلى بالنسبة العملیات واإلجراءات واإلشراف على العملیات التي یقوم بھا أطراف خارجیة. 
 المحلیة والمرافق الموظفین على یؤثر الذي األعمال تعطل ُیعتبركما  ، السعودیة العربیة ترست نورذن

 .التشغیلیة المخاطر مكونات أھم یمثل ما )السیبراني النشاط نتیجة أساسي بشكل( الخارجي واالحتیال
 

 
Business continuity risk is overseen by a dedicated Global Business Continuity 
and Recovery Services group (GBCRS). GBCRS sets the standards and 
manages the testing of incident response organization, disaster recovery and 
business continuity plans. A business continuity plan for TNTCoSA has been 
established and approved that deals with the loss of building, applications, 
people and service providers. External fraud threat is mitigated through a 
combination of comprehensive network monitoring and a range of 
Information Technology Risk programmes and controls. 

 
واسترداد األعمال العالمیة تتم مراقبة مخاطر استمراریة األعمال من قبل مجموعة خدمات استمراریة 

تضع ھذه المجموعة المعاییر وتدایر اختبار تنظیم االستجابة للحوادث وخطط التعافي من الكوارث 
كما  واستمراریة األعمال. تم وضع خطة الستمراریة األعمال لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة ،

یقات واألفراد ومقدمي الخدمات. یتم تخفیف تھدید والتي تتناول فقدان المباني والتطب تم الموافقة علیھا،
االحتیال الخارجي من خالل مجموعة من المراقبة الشاملة للشبكة ومجموعة من برامج وضوابط مخاطر 

 تكنولوجیا المعلومات.

Compliance Risk  
Compliance risk is defined as the risk of legal or regulatory sanctions, 
material financial loss, or loss of reputation Northern Trust may suffer as a 
result of its failure to comply with laws, regulations, rules, related self-
regulatory organization standards, and codes of conduct applicable to its 
activities. TNTCoSA splits out Compliance Risk into Regulatory risk and 
Financial Crime risk.   

 مخاطر االلتزام أو االمتثال
ف مخاطر االمتثال بأنھا مخاطر العقوبات القانونیة أو التنظیمیة ، أو الخسارة المالیة المادیة ، أو  ُتعرَّ

نتیجة عدم االمتثال للقوانین واللوائح والقواعد  شركة نورذن ترستفقدان السمعة التي قد تتعرض لھا 
 طتھا.ومعاییر التنظیم الذاتي ذات الصلة ومدونات السلوك المطبق على أنش

 

Regulatory risk arises from the failure to comply with either prudential or 
business conduct regulatory requirements. Prudential requirements are 
intended to ensure financial safety and soundness, as well as maintain the 
stability of the financial system.  Conduct requirements seek to protect the 
interests of customers and the integrity of the market. 

تنقسم نورذن ترست العربیة السعودیة مخاطر االمتثال إلى مخاطر تنظیمیة ومخاطر الجریمة المالیة. 
التحوطیة أو السلوك. تھدف المتطلبات تنشأ المخاطر التنظیمیة من عدم االمتثال للمتطلبات التنظیمیة 

االحترازیة إلى ضمان السالمة والسالمة المالیة ، وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي. تسعى 
 متطلبات السلوك إلى حمایة مصالح العمالء وسالمة السوق.

Financial Crime Risk is the risk of Northern Trust being used as a conduit to 
launder funds derived or intended for a criminal purpose including the 
funding of terrorism; the risk of fraud, internal and external to the firm; the 
risk of sanctions violations; and risk associated with bribery and corruption. 
Risk factors include client base, geographic exposure, and products and 
services.  Economic sanctions risk arises from the failure of systems and 
controls to detect and prevent an economic sanctions violation. 
 

لمشتقة أو المقصود بھا مخاطر الجریمة المالیة ھي خطر استخدام نورذن ترست كقناة لغسل األموال ا
لغرض إجرامي بما في ذلك تمویل اإلرھاب ؛ خطر االحتیال ، داخلي وخارجي للشركة ؛ خطر انتھاك 
العقوبات ؛ والمخاطر المرتبطة بالرشوة والفساد. عوامل الخطر تشمل قاعدة العمالء ، والتعرض 

من فشل األنظمة والضوابط في الجغرافي ، والمنتجات والخدمات. ینشأ خطر العقوبات االقتصادیة 
 اكتشاف ومنع انتھاك العقوبات االقتصادیة. 

 

Compliance reports will be provided to the SARMC and TNTCoSA Board by 
the MLRO and Compliance Officer.  In addition, there is an annual 
assessment of applicable regulations by way of the completion of a 
Compliance Risk Assessment.  The output of this assessment supports the 
ongoing assessment of compliance risk and what is covered in the 
Compliance Testing and Monitoring Plans. The results of Compliance Tests 

ومجلس   " لجنة المخاطر العربیة السعودیة "إلى ثالثة أشھر  كلیتم تقدیم التقاریر حول برنامج االمتثال 
مسؤول االلتزام. باإلضافة إلى ذلك ، ھناك مراجعة سنویة ن ترست العربیة السعودیة بواسطة نورذادارة 

االنتھاء من تقییم مخاطر  عندالعربیة السعودیة للوائح الرئیسیة ذات الصلة المتثال نورذن ترست 
یتم اإلبالغ عن نتائج اختبارات االمتثال. یحدد ناتج ھذا ما یتم تغطیتھ في خطط اختبار ومراقبة االمتثال. 

و "مجلس ادارة نورذن ترست العربیة   االمتثال ومراقبتھا إلى " لجنة المخاطر العربیة السعودیة "
االلتزام،  ادارة من المقامة واالختبارات السنویة االلتزام خطة لتحدید جزئیا استخدامھا السعودیة "، ویتم

 السعودیة  العربیة المخاطر لجنة إلى النتائج تقاریر رفع یتم كما
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and Monitoring are reported to the SARMC and TNTCoSA Board. 
SUBSIDIARY COMPANIES 
TNTCoSA has no Subsidiaries or Affiliates.  

 

 الشركات التابعة للشركة
 شركات تابعة. فروع ال یوجد لدى شركة نورذن ترست العربیة السعودیة أي

INTEREST OF BOARD MEMBERS  
The company Board of Directors consists of 5 non-executive members, 
including two independent members.  One independent director retired on 
18th February 2019 and their replacement was appointed 24th July 2020. 
 
Independent members receive payment for their services as members of the 
board. The non-executives, whom are employees of Northern Trust globally, 
received NIL bonuses or compensation for their role as a member of the 
Board of Directors.  

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة أو األشخاص ذوي العالقة
مستقلین حیث أن أحدھم قد  عضویین فیھم أعضاء غیر تنفیذیین بما 5مجلس إدارة الشركة یتكون من 

 م.2020 یولیو 24فبرایر. وعین البدیل بتاریخ  18بتاریخ  انتھت عضویتھ
 
 
 

یشغلون اللذین األعضاء المستقلین یستلموا مبلغ مقابل خدماتھم كأعضاء في المجلس، كما أن األعضاء 
موظفوا نورذن  منصب غیر تنفیذي في شركة نورذن ترست العربیة السعودیة، إن ھؤالء األعضاء

 .غلھم منصب عضو مجلس إدارة للشركةلم یتحصلوا على أي مكافآت أو تعویضات لش ترست

The CEO and Vice Chairman of the Company’s Board of Directors occupy the 
position of an executive member.  Appendix 2 reflect the compensation 
 
No interest or a contractual subscription rights or securities belonging to the 
members of the Board of Directors , senior executives or related parties of 
those individuals in shares and bonds of the company. 

 2مرفق . ة یشغل مركز عضو تنفیذي بالشركةأن الرئیس التنفیذي ونائب رئیس مجلس إدارة الشرك
 جدول المكافآت. 

 
أو كبار  ال توجد أي مصلحة أو أوراق مالیة تعاقدیة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة

 في أسھم و أدوات دین الشركة. التنفیذیین وأقربائھم 

ARRANGEMENTS WHEREBY ANY MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS 
OR ANY EXECUTIVE POSITIONS WAIVES ANY REMUNERATION OR 
COMPENSATION RIGHTS  

ترتیبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت 
 أو تعویضات

TNTCoSA did not have any arrangements for waiving any remuneration of 
compensations rights for the board members or the senior executives. 

لم تقم شركة نورذن ترست العربیة السعودیة بأي اتفاقیة تنازل  مع أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار 
 التنفیذیین عن المكافآت أو التعویضات المستحقة

AUDITORS REPORT 
The external expressed unqualified opinion. 

  مدققي الحساباتتقریر 
یر مشروطغ  تقریراً  كرو ھارواثأصدرت شركة   

BOARD OF DIRECTORS AND RELATED COMMITTEES 
Board of Directors Formation 
TNTCoSA Board of Directors, as of 31 December 2019, was comprised of six 
(6) members, details provided below.  

 اإلدارة واللجان التابعة للمجلسأعضاء مجلس 
 تشكیل مجلس اإلدارة

 31كما ھو في تاریخ  (ستة) أعضاء 6بیة السعودیة من یتألف مجلس إدارة شركة نورذن ترست العر
 وما یلي بیان بتفاصیلھم:. 2019دیسمبر 

 
Name Classification  Memberships in other companies  

Fawaz Al Alamy  
Non-Executive 
Independent 
Chairman 

HRH Prince Mugrin CSR Ctee, KSA 
Mubarrad Public Company KSA 
Albakri Holding Group 
Al Fatah Water Security Company KSA 
The Industrial Group UAE 
Albayan Foundation KSA 
Chaveron Albakri Company (CBL) 

Mazen Aljubeir 

Non-Executive 
Independent 
(Retired on 18 
Feb 2019) 

Public Pension Agency KSA 
Ibrahim Abunayyan Brothers Company, KSA 
(MASIC)Mohammed Alsubeaei & Sons Invest. Co.  
Lafana Company KSA 
Bawan Company KSA 
Riyadh Airports Company (Closed Joint Stock Co.) in 
Riyadh 
The National Agricultural Development Company 
(NADEC) 
Al Tayyar Travel Group KSA 
Diyar Al-Khozama Real Estate Development Company 
Maxis Berhard Telecom Malaysia  
Careem Networks 

 
 االسم العضویة عضویة في الشركات األخرى

  جامعة األمیر مقرن بن عبدالعزیز

رئیس غیر تنفیذي  –مستقل 
 مجلس اإلدارة 

 
 العلميفواز 

 مبرد واالستثمار للنقل السعودیة الشركة
 مجموعة البكري القابضة، السعودیة

 شركة الفتح ألمن المیاه، السعودیة
 اإلمارات.–المجموعة الصناعیة 

 القابضة البیان مجموعة

  البكري شركة شافرون
 المؤسسة العامة للتقاعد، السعودیة

 غیر تنفیذي  -مستقل 
 مازن الجبیر  فبرایر) 18 تاریخ حتى(

 السعودیة.-شركة إبراھیم أبونیان و أخوانھ
 شركة محمد السبیعي و أوالده لالستثمار.

 شركة الفانا ، السعودیة
 شركة بوان، السعودیة

 السعودیة. –شركة مطارات الریاض 

 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)،السعودیة
 

 مجموعة الطیار للسفر، السعودیة.
 شركة دیار الخزامى للتنمیة العقاریة.

 شركة ماكسیس بیرھارد.
 كریم نتوركس

 شركة االستثمارات الرائدة 
 الشركة السعودیة للصناعات األساسیة

نائب رئیس مجلس   –تنفیذي  ال یوجد 
 میخائیل سالیتر الرئیس التنفیذي  -اإلدارة 
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Al Raedah Investment 

Saudi Basic Industry Corp. 
Michael Slater  Executive Board 

Member – Vice 
Chairman - CEO  

N.A 

David Wicks  Non-Executive Northern Trust Global Services Ltd. 
Belinda Aspinall   Non-Executive N.A 
James Wright Non-Executive East End Community Foundation 
Kholoud Aldosari  Independent -  

Non-Executive 
Starting from 24 
July. 

CFA society Saudi Arabia 
Burhan Almarifa 

Connect Global Consultancy 
 

 دیفید ویكس  غیر تنفیذي  نورذرن ترست قلوبال سیرفسیز لیمتد                                  
 بیلیندا أسبینال غیر تنفیذي  ال یوجد 

 جیمس رایت غیر تنفیذي مؤسسة مجتمع نھایة الشرق

 ) السعودیةCFA عضو جمعیة المحلل المالي (
 غیر تنفیذي -مستقل 

 برھان المعرفة خلود الدوسري یولیو) 24(ابتداءا من 
  ربط االستشارات العالمیة

Its worth mentioning the changes in the board memberships during 2019 
 

1. Resignation of Mr. Mazin Aljbeir and cancellation on February 18  
2. Appointment of Mrs. Khouloud Aldosari starting from July 24 as an 

independent member 

 2019الجدیر بالذكر أن نذكر التغییرات التي طرأت في مجلس اإلدارة لعام 
  فبرایر 18 تاریخوإالغاء تسجیلھ ب الجبیر مازن السید استقالة .1
 تنفیذي غیر - مستقل كعضویولیو  24  تاریخب  الدوسري خلود السیدة تعیین .2

BOARD MEMBERS MEETINGS 

 
TNTCoSA’s Board of Directors held four meetings in 2019 and noted below: 

Meeting 1 25 March 
Meeting 2 20 May 
Meeting 3 09 September 
Meeting 4 25 November 

 
Appendix 1- Board & Committee Attendance. 

 اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 المذكورة أدناهبالتواریخ  2019اجتماعات في العام  أربعةعقد مجلس اإلدارة 
 التواریخ: 
 مارس 25 1  اجتماع

 مایو 20 2اجتماع 
 سبتمبر 09 3اجتماع 
 نوفمبر 25 4اجتماع 

 
كشف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و اللجان. – 1مرفق   

BOARD DIRECTORS COMMITTEES 
TNTCoSA has three (3) committees that include the Audit Committee, The 
Remuneration and Nomination Committee and (SARMC) the Saudi Arabia Risk 
Management Committee.  The following are the descriptions and tasks of these 
committees. 

 لجان مجلس اإلدارة
المخاطر لجنة و لجنة التدقیق ولجنة المكافآت والترشیحات: ةرئیسیلجان  ثالثشكَّل مجلس اإلدارة 

 . وما یلي بیان بتوصیفات ومھام كل لجنة.العربیة السعودیة
 

Audit Committee 
The Audit Committee consists of three (3) Board members.   
 
The Audit Committee appoints an independent registered public accounting firm.   
M/s. Al Azem & Alsudairy, member Crowe Horwath International were appointed as 
external auditors during the Ordinary General Meeting (OGM) dated 9 July 2019.  
 
The Audit Committee meets with internal audit representatives, receives and discusses 
the internal audit program and results of examinations. The external auditors also 
attend the Audit Committee meeting in which annual financial statements of TNTCoSA 
are reviewed.  

 لجنة التدقیق
 اإلدارة.) أعضاء من مجلس 3تتكون لجنة التدقیق من ثالثة (

 
تعین لجنة التدقیق شركة محاسبة عامة مسجلة مستقلة. شركة العظم والسدیري ، عضو كرو ھورواث  

 الجمعیة اجتماع في ھورواث كرو تعیین على تمت الموافقة  .العالمیة، مراجعي حسابات خارجیین
 .2019 یولیو 9 بتاریخ العادیة

 
، وتستقبل وتناقش برنامج التدقیق الداخلي ونتائج  تجتمع لجنة التدقیق مع ممثلي التدقیق الداخلي

المراجعة. یحضر المراجعون الخارجیون أیًضا اجتماع لجنة التدقیق الذي تتم فیھ مراجعة البیانات المالیة 
 السنویة لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة.

 
 

 
The committee approved the 2019 Financial Statements in March 2020.  
 
The Audit Committee held four (4)  meetings in 2019 and noted below 

Meeting 1 25 March 
Meeting 2 20 May 
Meeting 3 09  September  
Meeting 4 25  November 

 
Appendix 1 has the attendance of Audit Committees 

 

 
 . 2020عام مارس في  2019على البیانات المالیة لعام  لجنة التدقیقوافقت 

 
 المذكورة أدناهبالتواریخ  2019في عام اجتماعات للجنة التدقیق  4عقدت الشركة 

 مارس 25 1 اجتماع
 مایو 20 2اجتماع 
 سبتمبر 9 3اجتماع 
                            نوفمبر 25 4اجتماع 

 
 كشف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و اللجان. – 1مرفق 

Committee Member Role 
Mr. James Wright Chairman 

 المنصب عضو اللجنة
جیمس رایت السید/    رئیس اللجنة 
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Mr. David Wicks Member 
Mrs. Belinda Aspinall                     Member 

 

 عضو السید/ دیفید ویكس
   عضو السیدة بیلیندا أسبینال 

INTERANL AUDIT AND CONTORL ENVIRONMENT  
Audit Committee Results for 2019 
Based on the results of The Northern Trust Company of Saudi Arabia (TNTCoSA) 
internal audit a control rating of ‘Fair’ has been assigned for 2019.  

 تقییم بیئة اإلشىراف
 2019لعام  لجنة التدقیق نتائج 
تم تصنیف    نتائج تدقیق شركة نورثرن ترست للمملكة العربیة السعودیة  إلى استناًدا

 المراجعة الداخلیة  "عادلة" لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة.
The Northern Trust Company of Saudi Arabia (issued December 09, 2019) 
 
The control rating primarily reflects deficiencies in the implementation and adherence 
to various corporate policies and standards.  Management should revisit and reconfirm 
their awareness of the associated requirements and ensure full adoption, beyond just 
those noted within the audit report.  
 
 
Audit Services acknowledge the efforts of management since the prior year audit to 
strengthen local risk awareness through the formation of the Saudi Arabian Risk 
Management Committee (SARMC), which provides a mechanism for regular in-depth 
discussions of key risks impacting TNTCoSA.  Through the SARMC, management has 
identified various control gaps, some consistent with the items noted by Audit 
Services.  These areas include inconsistencies in business continuity planning (BCP) 
documentation and the need to enhance oversight of third party service providers 
(TPSP). 

 ) 2019دیسمبر  9تقریرالشركة نورذن ترست العربیة السعودیة (تاریخ 
 

یعكس تصنیف الرقابة الداخلیة أوجھ القصور بخصوص سیاسات وإجراءات داخلیة مختلفة 
نبغي على شركة نورذن ترست العربیة السعودیة أن تعید النظر وتأكید وعیھا التي ی

بالمتطلبات المرتبطة بأعمالھا وتضمن التبني الكامل ولیس المذكورة فقط بتقریر المراجعة 
 الداخلي السنوي. 

 
لسنة تقر لجنة التدقیق الداخلیة الجھود التي بذلتھا اإلدارة التنفیذیة منذ التدقیق األخیر في ا

السابقة لتعزیز الوعي بالمخاطر المحلیة من خالل تشكیل لجنة إلدارة المخاطر العربیة 
السعودیة و التي توفر آلیة لنقاش األمور التي تتعلق بالمخاطر الرئیسیة لشركة نورذن ترست 
العربیة السعودیة. كما أنھ من خالل ھذه اللجنة حددت افدارة فجوات متعددة وبعضھا یتناسق 

ما لوحظ من لجنة التدقیق الداخلي. و منھا وثائق استمراریة أعمال الشركة والحاجة إلى  مع
تعزیز اإلشراف على مقدمي الخدمات لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة سواء خارجیة 

 أو للشركات التابعة للشركة األم.

Management has created a number of procedural documents to support various 
operational and administrative activities undertaken by the Office.  The issues noted in 
this report are indicative of the need for management to ensure that these new and 
updated procedures are fully embedded within the Office, along with a focus on 
evidencing control execution. 

قامت اإلدارة بإنشاء عدد من الوثائق اإلجرائیة لدعم األنشطة التشغیلیة واإلداریة المختلفة 
التي تقوم بھا الشركة. تشیر المشكالت المذكورة في التقریر إلى حاجة اإلدارة لضمان دمج 

الشركة الحالیة، كما تشیر إلى التركیز على اإلجراءات الجدیدة والمحدثة بالكامل مع أعمال 
 .إثبات تنفیذ المراقبة

  
 

Issue Title Issue Rating Primary Risk Date Status 
Oversight over Third 

Party Service 
Providers 

Substantive Operational March 31, 2020 (Milestone) Open 

Authentication of 
Payments Substantive Operational March 31, 2020 Open 

Oversight over Direct 
Custody Operational 

Activities 
Substantive Operational June 30, 2020 Open 

Business Continuity 
Planning Substantive Operational June 30, 2020 Open 

Gifts and 
Entertainment Other Compliance January 17, 2020 Issue Closed 

Procurement 
Engagement Other Operational June 30, 2020 Open 

 

 
 الحالة التاریخ خطر درجة تقییم المشكلة

 مقدمي على اإلشراف
الثالث الطرف خدمات  

 
2020مارس  31 العملیات موضوعي  مفتوح 

المدفوعات مصادقة 2020مارس  31 العملیات موضوعي   مفتوح 

 األنشطة على اإلشراف
التشغیلیة ألمین الحفظ 

 المحلي
2020یونیو  30 العملیات موضوعي  مفتوح 

 استمراریة تخطیط
2020یونیو  30 العملیات موضوعي األعمال  مفتوح 

والترفیھ الھدایا 2020ینایر  17 المطابقة وااللتزام آخر   مقفل 

المشتریات مشاركة 2020یونیو  30 العملیات آخر   مفتوح 
 

2019 Internal Audit Plan for TNTCoSA: 

Audit Name Issuance Date 
Microsoft Windows Platform and Active Directory Feb 27, 2019 
Physical and Environmental Security - Data 
Centers - Chicagoland 

Feb 27, 2019 

Derivative Operations - Investment Operations 
Outsourcing Operational Activities 

Mar 27, 2019 

Vendor Management Practice Standard 
Incorporation of Jurisdictional Regulations 

Apr 5, 2019 

Source Code Versioning and Migration Tools Apr 8, 2019 
Anti-Bribery and Corruption Oversight and 
Activities - EMEA/APAC 

Apr 29, 2019 

Sub-custodian Oversight and Governance May 1, 2019 
Computer Operations and Output Services Jun 11, 2019 
Accounting for Fixed (Tangible) Assets Jun 26, 2019 

Global Withholding Tax Services Jun 27, 2019 

Enterprise Data Governance and Management Jul 18, 2019 

  2019جدول التدقیق لعام 

التقریر  اسم   التاریخ 
 2019فبرایر  27  النشط والدلیل ویندوز مایكروسوفت منصة

  – والبیئي المادي األمن
 2019فبرایر   27 شیكاغو الند– البیانات مراكز

 2019مارس  27  التشغیلیة لألنشطة خارجیة بمصادر االستعانة االستثمار عملیات -المشتقات

 2019ابریل  5  القضائیة للوائح  القیاسي  التأسیس قیاسي دمج البائعین إدارة ممارسة

 2019إبریل  8  الترحیل وأدوات المصدر البرمجیة التعلیمات إصدار

منطقة  – وأفریقیا األوسط والشرق أوروبا - والفساد الرشوة مكافحة أنشطة مكافحة
 2019ابریل  29  آسیا والمحیط الھادئ

 2019مایو  1  والحوكمة في خدمات الحفظ اإلشراف
 2019یونیو  11  المخرجات وخدمات الكمبیوتر عملیات
 2019یونیو  26  )الملموسة( الثابتة األصول محاسبة

 2019یونیو  27  العالمیة  الضریبیة خدماتال

 2019یولیو  18   بیاناتال حوكمةإدارة 
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Global Income Collections Jul 30, 2019 
Electronic Messaging Systems and Devices  Aug 14, 2019 

Liquidity Risk Management Program August 27, 2019 

Global Compliance Framework and 
Implementation 

October 7, 2019 

AML Client On-boarding Activities and Customer 
Due Diligence 

October 9, 2019 

Information Security October 9, 2019 

UNIX Platforms October 10, 2019 
Incentive Compensation Activities - North America 
and EMEA 

November 22, 2019 

Global Voluntary Corporate Actions (Custody) December 5, 2019 
Global Client Valuation Reporting  December 20, 2019 

Funds Transfers, Economic Sanctions, and 
Payment Compliance Activities - Global 

December 30, 2019 

Technology Oversight and Administration January 8, 2020 

Compliance Applications - Suspicious Activity 
Monitoring 8.0 

January 10, 2020 

 

 2019یولیو  30 العالمیة الدخل مجموعات

أغسطس  14  اإللكترونیة المراسلة وأجھزة أنظمة
2019 

أغسطس  27  السیولة مخاطر إدارة برنامج
2019 

 2019أكتوبر   07  والتنفیذ العالمي االمتثال إطار

 2019أكتوبر   9  العمیل الواجبة للعمیل ومراحل قبولالعنایة -أنشطة مكافحة غسل األموال 

 2019أكتوبر   9  المعلومات أمن

 2019أكتوبر  10  یونیكس منصات

 2019نوفمبر  22  األوسط والشرق الشمالیة أمریكا -التعویضات والحوافز أنشطة

 2019دیسمبر  5 )الحفظ( العالمیة الشركة الغیرإلزامیة إجراءات  

 2019دیسمبر  20  العالمي العمیل تقییم تقاریر

 2019دیسمبر  30 عالمي - للمدفوعات االمتثال وأنشطة االقتصادیة والعقوبات األموال تحویالت

 2020ینایر  08  واإلدارة التكنولوجیا مراقبة

 2020ینایر  10  المشبوه النشاط مراقبة - االمتثال تطبیقات

 
Remuneration and Nomination Committee (R&N committee) 
The R&N committee consists of three (3) Board members. The R&N committee 
approves the policies and criteria for nomination to the board membership and 
appointment of senior executives and ensures the integrity of board members. The 
R&N Annually reviews the skills and capabilities required of those suitable for board 
membership, ensure independency of independent members and lack of conflict of 
interests. Reviews the structure of the board and submits the necessary 
recommendations, identifies strength and weakness in the board and recommend the 
necessary corrective measures. Establishment of performance related remuneration 
policies for the board members and senior executives. 

 لجنة المكافآت والترشیحات
تتألف اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة. وتتمثل مھام اللجنة في اعتماد سیاسات ومعاییر 
ترشیحات عضویة مجلس اإلدارة وتعیین كبار المدیرین التنفیذیین والتحقق من نزاھة المرشحین لعضویة 

یة مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة. تنظر اللجنة سنویاً في المھارات والقدرات الالزمة للمؤھلین لعضو
ضماناً الستقاللیة األعضاء المستقلین ولمنع تعارض المصالح. كما تتولى اللجنة مراجعة ھیكل مجلس 
اإلدارة وتقدیم التوصیات الالزمة لذلك، مع تحدید نقاط القوة والضعف في المجلس والتوصیة بما یلزم 

افآت واألجور واألتعاب المتصلة من تدابیر تصحیحیة. كما تتضمن مھام اللجنة وضع سیاسات المك
 باألداء ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدیرین التنفیذیین. 

 
The R&N Committee held two (2)  meetings in 2019 and noted below 

Meeting 1 25 March 
Meeting 2 25 November 

 

 للجنة المكافآت والترشیحات بالتواریخ أدناه 2019عقدت الشركة خالل عام 
 مارس 25 1اجتماع 
  نوفمبر                         25 2اجتماع 

 Committee Members 
 

Committee Member Role 
Mr.  James Wright Chairman  

 
Mr.  David Wicks Member 

 
Mrs. Belinda Aspinall Member 

 

  أعضاء اللجنة
 

اللجنةعضو   المنصب 

  رئیس اللجنة   جیمس رایت السید/ 

  عضو  السید/ دیفد ویكس 

أسبینال  بیلندا  /ةالسید  عضو 
 

R&N committee Results for 2019 
During the R&N committee meetings in 2019, the committee recommended the 
following action to the Board:  
 
Nominate Mrs. Kholoud Aldosari to be appointed to the Board 

 2019نتائج لجنة المكافآت لعام 
أصدرت اللجنة القرارات التالیة للموافقة من قبل مجلس  2019خالل اجتماعات لجنة المكافآت لعام 

 :اإلدارة
 

 الموافقة على ترشیح السیدة خلود الدوسري كعضو في مجلس اإلدارة
Saudi Arabia Risk Management Committee  
 
The Saudi Arabia Risk Management Committee “SARMC” was established by the Board 
in May 2019. The terms of reference set out the Committee members as follows: 
• Chair of the SARMC (Senior Risk Manager for Saudi office) 
• Head of the MEA Region (Deputy Chairman of the Board)  

 المخاطر العربیة السعودیة.لجنة 
 

 م.2019أنشأت لجنة المخاطر العربیة السعودیة من قبل مجلس اإلدارة في مایو 
 تحدد االختصاصات أعضاء اللجنة بھا والتي تتألف من: 

 رئیس اللجنة (مدیر المخاطر ألعمال المملكة العربیة السعودیة)  •
  )نائب رئیس اللجنة (رئیس منطقة الشرق األوسط و أفریقیا •
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• Chief Executive Officer 
• Chief Operating Officer 

 الرئیس التنفیذي •
 الرئیس التنفیذي للعملیات   •

In addition, a number of standing attendees are invited to each meeting including 
TNTCoSA’s Compliance officer and MLRO, Internal audit representative and regional 
risk management. 
The purpose of the Committee is to: 

بإلضافة إلى ذلك، تتم دعوة عدد من المشاركین الدائمین لحضور كل اجتماع و منھم مسؤول المطابقة 
ت العربیة السعودیة، مسؤول التدقیق الداخلي و مسؤول وااللتزام ومكافحة غسل األموال لنورذن ترس

 من إدارة المخاطر اإلقلیمیة.
 : وتتمثل مھام اللجنة في

• Provide oversight and escalation for risk management matters on behalf 
of the Board and keep the Board informed on risk management issues 
related to business areas for which it has regulatory or fiduciary 
responsibility.  

• Seek to understand the risks impacting the business and ensure 
appropriate mitigating action is being taken. 

• Promote an appropriate risk culture consistent with Northern Trust’s 
(“Group”) risk appetite and standards and regulatory expectations. The 
committee will make recommendations including proposing actions, and 
provide advice on a range of risk related matters subject to ratification by 
the Board. 

تقدیم اإلشراف والرقابة للمواضیع المتعلقة بإدارة المخاطر نیابة عن مجلس اإلدارة إلبقاء  •
المجلس على علم بالمخاطر المتعلقة بمجال أعمال الشركة من الجوانب التنظیمیة 

 والتشغیلیة. 
فھم المخاطر التي تؤثر على طبیعة أعمالھا وضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفیف من  •

 المخاطر المتوقعة.
و تعزیز ثقافة المخاطر المناسبة بما یتماشى مع شھیة المخاطر لشركة نورذن ترست   •

العالمیة.  ستقوم اللجنة بتقدیم توصیات واقتراحات اإلجراءات الالزمة بالمواضیع ذات 
الصلة بأعمال الشركة التي تمثل مخاطر تواجھ الشركة ورفع التقاریر الالزمة لمجلس 

 رة. اإلدا

The SARMC held three (3)  meetings in 2019 and noted below 
Meeting 1 06 August 2019 
Meeting 2 25 September 2019 
Meeting 3  19 November 2019 

 

 اجتماعات بالتواریخ أدناه م ثالث2019خالل عام السعودیة  العربیة المخاطر لجنةعقدت الشركة 
 2019أغسطس  06         1اجتماع 
 2019سبتمبر  25            2اجتماع 
 2019نوفمبر  19    3اجتماع 
•  

Committee Members 
 

Committee Member Role in the 
Committee Position 

Mr.  Richard Wilson Chairman  
 

Risk Manager –Saudi Arabia – Group 
Member 

Mr.  Michael Slater Member 
 

Chief Executive Officer and Vice 
Chairman of the Board  

Mr. Mitesh Sharma Member 
 Chief Operating Officer 

 

  أعضاء اللجنة
 

في اللجنة المنصب عضو اللجنة  المنصب  

من الشركة األم –مدیر المخاطر   رئیس اللجنة   ریتشارد ویلسون  السید/   

الرئیس التنفیذي ونائب رئیس   عضو   میخائیل سالیتر السید/
 مجلس اإلدارة

من  –الرئیس التنفیذي للعملیات  عضو  میتیش شارما  /ةالسید
  الشركة األم

Attendees for 06 August 2019 
Richard Wilson – Michael Slater – Mitesh Sharma – Matthew Dolan – Edgar D’Mello – 
Louise Akhurst – Alan Watson – Ben Collison – Fahad Aljuwaidi – Effat Badeeb 
Attendees for 25 Sep 2019 
Richard Wilson – Michael Slater – Mitesh Sharma – Matthew Dolan –Louise Akhurst – 
Alan Watson – Falguni Modha –Effat Badeeb 
Attendees for 19 Nov 2019 
Richard Wilson – Michael Slater – Mitesh Sharma – Matthew Dolan –Louise Akhurst – 
Alan Watson – Falguni Modha –Effat Badeeb – Fahad Aljuwaidi – Rasha Alkhaldi 

 

 2019أغسطس  6كشف الحضور الجتماع 
لویس أخورست  –إیدقار دیمیلو  –ماثیو دوالن  –میتیش شارما  – میخائیل سالیتر -ریتشارد ویلسون 

 عفت بادیب  –فھد الجویدي  –بین كولیسون  –أالن واتسون  –
 2019سبتمبر  25كشف الحضور الجتماع 

أالن واتسون  –لویس أخورست  –ماثیو دوالن  –میتیش شارما  – میخائیل سالیتر -ریتشارد ویلسون 
 عفت بادیب –فالجوني مودھا  –

 2019نوفمبر  19كشف الحضور الجتماع 
أالن واتسون  –لویس أخورست  –ماثیو دوالن  –میتیش شارما  – میخائیل سالیتر -ریتشارد ویلسون 

رشا الخالدي –فھد الجویدي  -عفت بادیب  –فالجوني مودھا  –  

Saudi Arabia Risk Management Committee Results for 2019 
• Review of quarterly Legal Entity Risk and compliance reporting. 
• Review of client money shortfalls and actions identified to prevent reoccurrence. 
• Review of direct custody implementation and actions to enhance the Direct 

Custody operations manual (remains in progress). 
• Develop an effective process and control for SAR related shortfall and excess 

funding (completed)  
• Design and implement a due diligence and oversight for TNTC London Branch and 

other third-party outsourcing agents (complete)  
• Review and Approval of certain TNTCoSA related Compliance, AML and Liquidity 

Policies with notification that the polices will be ratified by the board members. 
 

 2019المخاطر العربیة السعودیة لجنة نتائج 
  مراجعة التقریر الربعي بخصوص المخاطر التي تواجھ الكیان القانوني واالمتثال -
 التكرارمراجعة النقص في حساب العمیل ووضع اإلجراءات لعدم  -
دلیل العملیات لیتضمن اإلجراءات نموذج أمین الحفظ المباشر وتعدیل  مراجعة  -

 الالزمة (العمل علیھ)
لعملة في حساب العمیل أو سحب الفائض تعزیز اإلجراءات الخاصة بدفع النقص  -

 (تم) اللایر السعودي
المتحدة تصمیم وتنفیذ العنایة الواجبة والرقابة لفرع شركة نورذن ترست المملكة  -

 والشركات التي تقدم خدمات خاجیة للشركة (تم)
المراجعة و الموافقة على سیاسات وإجاراءات لشركة نورذن ترست العربیة  -

مراجعة دلیل  –دلیل مكافحة غسل األموال  –السعودیة ومنھا دلیل المطایقة وااللتزام 
 السیولة للشركة و من ثم تصدیقھا من أعضاء مجلس اإلدارة
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BUSINESS or INTERESTED PARTY CONFLICTS  
 
TNTCoSA is required to disclose all contracts where a Board member of senior 
executive has interest.  TNTCoSA has two contracts to which a Board member has a 
possible conflict.  First, TNTCoSA and Public Pension Agency entered into an agreement 
in December 2016; this contract remains in effect and has NIL conditions.  Second, 
TNTCoSA and Al Ra’idah Investment Company entered into an agreement in July 2018, 
this contract remains in effect and has NIL conditions. 
No other conflict or interests exist.   

 مصلحة فیھا  الشركة أو أعضاؤھا التي تضم العقود
 

شركة نورذن ترست یجب أن تفصح عن جمیع العقود التي تكون الشركة أو أعضاء مجلس 
لدى الشركة عقدین والتي یواجھ أحد أعضاء اإلدارة أو الكبار التنفیذیین لھا مصلحة فیھا. 

وقعت الشركة عقد أمین حفظ عالمي ومحلي مع المؤسسة  مجلس اإلدارة تعارضا محتمال. 
وال یزال العقد ساري المدة ولیس لدیھ أي شروط. وأبرمت  2016العامة للتقاعد في دیسمبر 

م لخدمات أمین الحفظ  2018الشركة عقداً آخر مع شركة الرائدة لالستثمار في یولیو 
 س لدیھ أي شروط. العالمي والمحلي وھذا العقد ال یزال ساري المدة ولی

 ال توجد أي عقود أخرى مرتبطة بتضارب مصالح أو تعارض.
Note: 

• Mr. Mazen Al-Jubeir a non-executive board member until 18th February, 2019. 
• After February 18, TNTCoSA did not have any contracts which TNTCoSA’s chief 

executive officer, or head of finance, or any related person has an interest 
therein 

 مالحظة:
 .2019فبرایر  18ن ترست حتى تاریخ إن السید مازن الجبیر كان عضو مجلس إدارة نورذ •
ً  تكون عقودأي  السعودیة ترست نورذن فبرایر لم یكن لدى شركة 18بعد تاریخ  •  وأ فیھا طرفا

 ذي شخص أي أو المالي المدیر أو التنفیذي الرئیس أو إدارتھا مجلس أعضاء من أي یمتلك
 .فیھا مصلحة  عالقة

BOARD AND SENIOR EXECUTIVE REMUNERATION AND BONUS 
 
The Board Members and senior executives received SAR 6.8 million as  in financial 
compensation in 2019, see appendix 2 

ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا حوافز  
 

لایر سعودي مكافآت وتعویض عن ملیون  )6.8( استلموا مبلغ أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة
م. مرفق  2019السنة المالیة  2 .آتتفاصیل المكاف   

FINES, PENALTIES AND REGULATORY RESTRICTIONS  
 
During 2019, TNTCoSA received two warning communications from CMA with regards 
to  

- Annual Board of Directors Report 2018 for not mentioning the details of the 
custody agreements where Northern Trust Saudi Arabia has contracts which 
a board member, CEO or the finance director had an interest in 

- Client shortfall was not paid within the required period (next business 
day) and did not notify the CMA immediately  

TNTCoSA took all the required measures and precautions and rectifications in the 
control environment for not having the same issues occurred again in the future. 

والعقوبات الغرامات  
 

وذلك  المالیة السوق ھیئة من إنذارین تلقت شركة نورذن ترست ، 2019 عام خالل
 بخصوص التالي:

حیث لم یذكر فیھ معلومات  م2018 لعام السنوي اإلدارة مجلس تقریر  -
أو رذن ترست ویمتلك أیا من أعضاؤھا كافیة عن العقود التي تضم نو

   الرئیس التنفیذي مصلحة فیھا 
 عدم دفع النقص في حساب العمیل فورا وإبالغ ھیئة السوق المالیة -

 
كما قامت الشركة باتخاذ كل اإلجراءات والتدابیر الالزمة لتالفي الوقوع في المخالفات نفسھا 

 في المستقبل
TNTCoSA LOANS 
TNTCoSA provided NIL loans in 2019 
 
Appendix 3 Undertaking of loans 

 القروض البنكیة
 

  2019لم تمنح نورذن ترست العربیة السعودیة أي قروض للعام 
 إقرار األعضاء). 3 وأقر مجلس اإلدارة ھذه اإلستراتیجیة (مرفق

 
RELATED PARTY TRANSACTION & BALANCES 
 
Related party transactions and relevant details are disclosed in the note 8 of the 
financial statements.  

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا
 

من  8تم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة والتفاصیل ذات الصلة في المالحظة رقم 
 القوائم المالیة.

Related Party Nature of Transaction 2019/M 
Affiliates Fee Income 22,994.743 
 Net Revenue under 

transfer pricing policy  
10,750.079 

 Salaries and employees 
related expenses – 
allocation of employees 
costs 

325.987 

Shareholders  Dividends  - 
 

ملیون/2019  األطراف ذات العالقة شرح للعملیة 
 الشركات الدخل من الرسوم 22,994.743
صافي اإلیرادات في إطار  10,750.079

 سیاسة تسعیر التحویل
 

رواتب ومصروفات الموظفین  325.987
تخصیص تكلفة  –المتعلقة 

 الموظفین

 

  المساھمین األرباح -

The end of services benefits payable to key management personnel as of 31 Dec 2019 
is 181.140 K SAR 
 
The related Party balances outstanding at 31 December 2019 are as follow: 
 

 2019دیسمبر   31مكافأة نھایة الخدمة المستحقة لموظفي اإلدارة الرئیسیین كما ھو بتاریخ 
 ألف لایر سعودي 181.140

 
كالتالي: 2019دیسمبر  31أرصدة األطراف ذات العالقة كما ھو بتاریخ   
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Related Party Due from Related 
Parties /M 

Due to Related Parties 
/M 

The Northern Trust 
Company USA 

3,001.457 0 

The Northern Trust 
Company London Branch  

162.652 0 

Public Pension Agency 22,121.173 0 
Other affiliates  5.903 (117.922) 

 

مستحق إلى طرف ذو عالقة 
 /ملیون  

مستحق من طرف ذو عالقة 
 /ملیون

 األطراف ذات العالقة

ترست الوالیات  نورذن 3,001.457 0
 المتحدة

 نورذن ترست فرع بریطانیا  162.652 0
 المؤسسة العامة للتقاعد 22,121.173 0

 الشركات األخرى 5.903 (117.922)

 
 

CONCLUSION 
The Board of Directors is pleased to express its gratitude to the Government of the 
Kingdom of Saudi Arabia and the Capital Market Authority for its continued support.  

 الخاتمة
یسر مجلس اإلدارة أن یعبر عن خالص امتنانھ وتقدیره لحكومة المملكة العربیة السعودیة وھیئة السوق 

 المالیة للدعم المستمر والبنَّاء لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة.
The Board also acknowledges the dedication and loyalty of its employees.   
 
The Board has approved this document as being accurately reflecting TNTCoSA’s 
business in 2019. 

ة. وقد كما یقّر المجلس كذلك بما یقدمھ موظفو الشركة من جھود تعكس مشاعر التفاني والوالء للشرك
 أقر أعضاء المجلس بأن جمیع المعلومات في ھذا التقریر محدثة.

وافق مجلس اإلدارة على ھذا التقریر على أنھ یعكس الصورة الصحیحة ألعمال شركة نورذن ترست 
 2019السعودیة لعام 

APPENDICES 
1. The Board attendance record 
2. Compensation Table  
3. Pledge of the Board 

لھذا التقریرمرفق   
 سجل حضور مجالس اإلدارة. .1
 جدول المكافآت  .2
 تعھد أعضاء مجلس اإلدارة .3

Chairman of the Board  
Fawaz Abdulsattar Alalamy 

 رئیس مجلس اإلدارة
 فواز عبدالستار العلمي
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