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Introduction 0Bالمقدمة 
The Northern Trust Company of Saudi Arabia (“TNTCoSA” or 
‘Company”) 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 for Managing 
(managing investments and funds administration)  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. 

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

التجارة   ھـ  04/1434/ 22بتاریخ    1010366439رقم  واالستثمار  وزارة 
رقم  2013/ 03/ 04الموافق   المالیة  السوق  ھیئة  وبترخیص  26- 12163م، 
م والذي بموجبھ تم الترخیص  12/09/2012ھـ الموافق    10/1433/ 25بتاریخ  
بم أنشطة  لھا  الصنادیق)  دارةاإلمارسة  وتشغیل  االستثمارات  وتقدیم    (إدارة 

ترست السعودیة ھي شركة تابعة   المشورة وحفظ  األوراق المالیة. كما أن نورذن
مدینة   في  للشركة  المسجل  المكتب  ویقع  المؤسسین.  للشركاء  بالكامل  ومملوكة 

،  12214-  9597الریاض    7508ص.ب.      20برج المملكة الدور   الریاض
وال یوجد أي شركات تابعة لشركة   4167944:  اتفالمملكة العربیة السعودیة، ھـ

 ة. نورذن ترست العربیة السعودی 

The Northern Trust Company of Saudi Arabia is a direct custody 
Member of the Security Depository Center Company “Edaa” to 
conduct custody services for the Tadawul Capital Market. 
TNTCoSA, as Member of Edaa, has appointed a local Saudi 
Riyal clearing bank.. There were no changes to the business 
strategy or operations during 2021. TNTCoSA is looking to 
enhance the direct custody model and become the operator on 
its membership with Edaa. 

شركة نورذن ترست أمین حفظ محلي تحت شركة مركز إیداع األوراق المالیة  
"إیداع" في السوق السعودي  وكعضو أمین حفظ في شركة إیداع قامت الشركة 
 ً  بتكلیف جھات خارجیة لتقوم ببعض الوظائف التشغیلیة ، كما قامت بتعیین بنكا
محلیاً لدعم العملیات باللایر السعودي. لم یكن ھناك أي تغییر في استراتیجیة عمل 

الشركة تتطلع إلى تعزیز نموذج تشغیل  . 2021الشركة أو العملیات خالل عام  
 . أمین الحفظ المحلي لتكون المشغل لعضویتھا مع إیداع

TNTCoSA are focused on talent development, enhancing the 
local operating model and market development which will 
continue as a core focus in 2022. The Company will appoint, 
subject to CMA approval, a Saudi national as Chief Executive 
Officer in 2022. 

ركزت الشركة على تطویر المواھب، و تعزیز نموذج التشغیل المحلي و تطویر 
م. كما ھو الجدیر 2022السوق الذي سوف یستمر كمحور تركیز أساسي في عام  

 م. 2022في عام  بموافقة الھیئة  بالذكر أن تقوم الشركة بتعیین رئیس تنفیذي محلي  

Operating Results 1B النتائج التشغیلیة 

Figures in (Million/SAR) 
 2021 2020 2019 2018 2017 األرقام باللایر السعودي/ ملیون 

Total Revenue 
إجمالي اإلیرادات   34.6 39.2 56.0 67.73 81.64 

Total Expenses 
 52.25 36.10 22.6 15.4 15.4 إجمالي المصروفات 

Net Income After Tax 
 23.58 26.24 27.6 19.7 15.2 صافي الدخل بعد الضریبة 

Total Assets 
 184.17 154.61 129.7 96.0 78.8 إجمالي األصول 

Total Liabilities 
 16.34 10.36 12.0 5.7 8.1 إجمالي الخصوم 

Net Equity 
 167.82 144.25 117.7 90.3 70.7 صافي حقوق الملكیة 



Page 4 of 17 

ةنورذن ترست العر�ية السعودي شركة  

 

Financial Positions Observations 2B المالي مالحظات عن الوضع   
1- TNTCoSA did not have any substantial changes to financial 

position year over year. 
2- The external auditor expressed unmodified opinion

لم تحدث أي تغییرات جوھریة على الوضع المالي خالل العام.   -1
عبر المدقق المالي الخارجي عن رأیھ بأنھ ال یوجد أي تحفظ   -2

 على القوائم المالیة  

Significant Differences in the Operating Results 3Bفروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة 
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: 

من  مجموعة  بنشر  ملزمة  الشركة  فإن  المالیة،  السوق  ھیئة  متطلبات  وبحسب 
السوق   بنظام  المتعلقة  اإلفصاحات  وھي  سنویاً،  الثالثة  الركیزة  إفصاحات 

ستھدف جعل الشركات أكثر شفافیة فیما یتعلق بمتطلبات اإلفصاح العامة من وت
خالل مطالبتھا بنشر التفاصیل المتعلقة بالمخاطر وإدارة رأس المال والمخاطر. 

 وقد نشرت أحدث مجموعة من إفصاحات الشركة على الموقع االلكتروني: 

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

Dividend 4Bأرباح األسھم 
TNTCoSA paid NIL dividends in 2021. م.  2021ترست العربیة السعودیة بتوزیع أرباح عن السنة المالیة لعام   لم تقم  نورذن 

Risk Management 5B المخاطر التي تواجھ الشركة 
Overview 
Risk management is the responsibility of the TNTCoSA Board 
(“Board”). The Board has delegated risk matters to the Saudi 
Arabia Risk Management & Compliance Committee 
(SARMCC)  and 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 organization is structured to provide 
the Board with the necessary risk reporting and oversight to 
satisfy its responsibilities.   

 نظرة عامة 
قام  ربیة السعودیة.  العنورذن ترست  رة شركة  إداإدارة المخاطر ھي مسؤولیة مجلس  

االمتثال   و  المخاطر  إدارة  لجنة  إلى  االمتثال  و  المخاطر  شؤون  بتفویض  المجلس 
ویستفید مجلس اإلدارة  من اإلطار العالمي الشامل إلدارة المخاطر  العربیة السعودیة.  

في الشركة كما یتم التصدیق على السیاسات واإلجراءات والممارسات ذات الصلة  
مجلس اإلدارة كما یتم تنظیم وھیكلة المخاطر لتزوید  والموافقة علیھا محلیا من قبل  

 المجلس بالمعلومات واإلبالغ عن المخاطر والرقابة الالزمة للوفاء بمسؤولیاتھ. 

Risk Appetite 
TNTCoSA, using the Northern Trust risk framework, 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. 

TNTCoSA manages its business activities consistent with its 
risk appetite statement in which specific guidelines are 
detailed for a number of risk themes:   

• Liquidity Risk
• Credit/Counterparty Risk
• Operational Execution, Data Integrity &

Reporting
• Operational Resiliency & Recovery
• Information Security & Cyber Risk
• Global Conduct & Internal Fraud
• Significant Regulation Compliance
• Fiduciary Duty Risk
• Workforce Risk
• Strategic Business Risk

 المخاطرة الرغبة في 
الرغبة في  باستخدام إطار المخاطر العالمي  شركة نورذن ترست العربیة السعودیة  

المخاطرة بأنھا مقدار المخاطر التي ترغب في تحملھا الناتجة عن العملیات وأنشطتھا  
   التجاریة لتحقیق أھدافھا االستراتیجیة والمالیة. 

وافق مع حجم الرغبة في المخاطرة  نورذن ترست بإدارة أنشطتھا التجاریة بما یت   تقوم
 من المخاطر التالیة: لعدد الخاص بھا ، والذي یتم فیھ تفصیل إرشادات محددة 

 مخاطر السیولة •
 مخاطر االئتمان / الطرف النظیر •
 التنفیذ التشغیلي ، سالمة البیانات واإلبالغ•
 استمراریة األعمال والمرونة  •
 السیبراني  و األمن  البیاناتمخاطر ا •
 السلوك واالحتیال الداخلي مخاطر  •
 االمتثال للوائح المعمول بھا مخاطر  •
 مخاطر الواجبات االئتمانیة   •
 مخاطر القوى العاملة  •
 مخاطر األعمال االستراتیجیة •

http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-information/sec-regulatory-filings
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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 Board is able 
to monitor the risk profile  from reporting it receives from the 
Saudi Arabia Risk Management & Compliance Committee and 
through reports submitted at Board meetings, including but not 
limited to the following: 

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

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

المخاطر المذكورة من التقاریر الدوریة    ملفات  مجلس نورذن ترست قادر على مراقبة
، بما في ذلك  واالمتثال العربیة السعودیةخاطر  لجنة الممن  التي یتلقاھا في اجتماعھ  

 على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: 

 مخاطر الكیان القانوني تقریر تقییم  •
 الرئیس التنفیذي  ریرتق •
 التقاریر المالیة  •
 وتمویل اإلرھاب  و اإلبالغ عن غسل األموال تقاریر االمتثال •
 مخاطر التكنولوجیا وتحدیثات األمن السیبراني تقریر  •
 تقاریر الرقابة الداخلیة  •

Risk Framework & Governance 
TNTCoSA leverages the Northern Trust 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: 

• 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 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.

TNTCoSA has established a Saudi Arabia Risk Management 
& Compliance Committee (SARMCC) to provide oversight of 
risk and compliance activities on behalf of the Board.  The 
SARMCC provides a quarterly update to the Board and a 
regular update to the EMEA Risk Committee (ERC).   

The ERC oversees all activities conducted within the EMEA 
region by Northern Trust entities. In addition, at the Northern 
Trust group level 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. 

 المخاطر والتحكم   إطار
التابع لشركة   تستفید شركة نورذن ترست العربیة السعودیة من إطار إدارة  المخاطر  

الذي یوفر فھماً متسقاً إلدارة المخاطر على مستوى المنظمة. كما أن نورذن ترست  
اإلطار    وتشمل  یھذا  والسیولة  المال  رأس  كفایة  تقییمات  من  یتجزأ  ال  عتبر جزء 

 التقاطعات الرئیسیة: 

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

یة تقییم المخاطر الرئیسیة وتوفر األساس لتحدید متطلبات  تحدد عمل •
رأس المال والسیولة ، والتي بدورھا تُستخدم للمساعدة في تقییم كفایة  

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

 المحددة على مراكز رأس المال والسیولة. 

لتوفیر  العربیة السعودیة" و االلتزام  شركة نورذن ترست "لجنة المخاطر    اعتمدت
لجنة المخاطر العربیة السعودیة  اإلشراف على المخاطر نیابة عن مجلس اإلدارة. تقدم  

إلى لجنة مخاطر   دوریة باإلضافة إلى تحدیثات تحدیثًا ربع سنویًا إلى مجلس اإلدارة 
   أوروبا و الشرق األوسط و افریقیا.  

اللجنة  تغطي مناطق    ھذه  داخل  تتم  التي  األنشطة  األوسط  جمیع  والشرق  أوروبا 
ترست.   نورذن  لشركات  ذلك،  وافریقیا  إلى  ترست  باإلضافة  نورذن  مستوى  على 

ت) ست لجان لمخاطر الشركات تتمتع بفھم تفصیلي للمخاطر داخل مجاال6ھناك (
على  والموافقة  والتوصیة  بالمراجعة  مجتمعة  اللجان  ھذه  تقوم  المحددة.  مسؤولیتھا 
استراتیجیات إدارة المخاطر والسیاسات والممارسات اإلداریة. كما یقومون بمراقبة  

 أداء المخاطر وفعالیة عملیات إدارة المخاطر. 
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)1رسم توضیحي (

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, counterparty risk is the primary credit risk through 
the placement of capital and reserves with local banks.  Single-
name counterparty limits are in place and reviewed at least 
annually with utilisation of these limits being tracked on a daily 
basis . 

TNTCoSA has no appetite to engage in business activities which 
give rise to further credit risk exposures in excess of those 
outlined above.  

The counterparties used by TNTCoSA for investment of surplus 
cash are highly credit worthy financial institutions. TNTCoSA’s 
Board approves, annually, a Liquidity and Investment Policy that 
limits placement of capital in the interbank market to a maximum 
tenor of 3 months.  Placement is with Saudi 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.  

 االئتمان مخاطر 
تُعّرف الشركة مخاطر االئتمان بأنھا الخطر على إیرادات الفوائد أو رأس المال 

 . االلتزاممن فشل المقترض أو الطرف المقابل في أداء  

ترست العربیة السعودیة، فإن مخاطر الطرف المقابل ھي   بالنسبة لشركة نورذن
مخاطر االئتمان األولیة من خالل توظیف رأس المال واالحتیاطیات لدى البنوك 
الفردي ومراجعتھا سنویًا  المقابل ذات االسم  المحلیة. یتم وضع حدود الطرف 

 على األقل مع استخدام ھذه الحدود التي یتم تتبعھا على أساس یومي. 

یس لدى شركة نورذن ترست العربیة السعودیة أي رغبة في أداء أنشطة األعمال ل
المذكورة   لمخاطر االئتمان بما یتجاوز تلك  التعرض  التي تؤدي إلى مزید من 

 أعاله. 

نورذن تستخدمھا  التي  الفائض    األطراف  الستثمار  السعودیة  العربیة  ترست 
النقدي ھي مؤسسات مالیة جدیرة باالئتمان. وافق مجلس إدارة الشركة على أن 
سیاسة السیولة واالستثمار تحد من وضع رأس المال في سوق ما بین البنوك لمدة  

استثماره خارج   3أقصاھا   السعودیة وال یجوز  البنوك  یتم اإلیداع لدى  أشھر. 
كة العربیة السعودیة إال بموافقة مسبقة من مدیر واحد على األقل لمجلس  الممل

أیًضا   الخارجي  االستثمار  ھذا  یخضع  السعودیة؛  العربیة  ترست  نورذن  إدارة 
 لقواعد التعرض الكبیرة لھیئة السوق المالیة. 
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TNTCoSA has robust processes and controls in place to mitigate 
risk of loss including pre-approved counterparty limits (set by the 
Northern Trust Company (NTC) Capital Markets Credit 
Committee), periodic monitoring and reporting of exposure and 
maintaining short duration for placements. None of TNTCoSA’s 
credit exposures were reported past due or impaired in the 2021 
financial statements. All receivables are repayable on demand or 
within three (3) months 

لدى نورذن ترست العربیة السعودیة عملیات وضوابط قویة مطبقة للتخفیف من 
ارة ، بما في ذلك حدود الطرف المقابل المعتمدة مسبقًا التي وضعتھا مخاطر الخس

لجنة نورذن ترست ألسواق رأس المال االئتمانیة ، والرصد الدوري لإلبالغ عن 
التعرض للمخاطر ، والمحافظة على مدة إیداع قصیرة. لم یتم اإلبالغ عن أي 

السعودیة متأخرة  من عملیات التعرض االئتماني لشركة نورذن ترست العربیة  
. جمیع الذمم المدینة قابلة م2021أو انخفضت قیمتھا في البیانات المالیة لعام  

 ) أشھر.3للسداد 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. 

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

 التداول  –مخاطر السوق 
تُعّرف 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 أو تدیر مراكز تداول وبالتالي فھي ال 

 تخضع لمخاطر  السوق. 

یتم استثمار رأس المال واالحتیاطي لدى نورذن فیم یتعلق بصرف العمال ت ، 
ترست العربیة السعودیة في العملة المحلیة وبالتالي ال یتعرض لمخاطر السوق. 
المعامالت   ؛  األمریكي  والدوالر  السعودي  باللایر  أساًسا  الشركة  معامالت  تتم 

 األخرى بالعمالت األجنبیة لیست جوھریة.

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  or service any debt so  it 
is not exposed to any risk as a direct result of changes to interest 
rates only to potential variability in interest rate received on its 
short term investments of capital, which is limited to a maximum 
tenor of three (3) months. Investment risk monitoring is 
performed  on behalf of TNTCoSA by the financial and treasury 
departments, with oversight performed by the EMEA Financial 
Risk team. 

 مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفیة
أ مخاطر  الشركة  تؤدي تُعّرف  أن  احتمال  بأنھا  البنوك  دفتر  في  الفائدة  سعار 

تحركات أسعار الفائدة إلى حدوث تغییرات في صافي دخل الفوائد والقیمة السوقیة 
 لحقوق الملكیة.  

ذلك ،    أو خدمة أي دین  ال تأخذ نورذن ترست العربیة السعودیة ودائع العمالء
للتغیرا  مباشرة  كنتیجة  فقط  فھو غیر معرض ألیة خسائر  الفائدة  أسعار  ت في 

قصیرة األجل لرأس المال ، والتي تقتصر على الستثمارات ا  للتغیر المحتمل في
أقصاھا   المالیة   3مدة  الدوائر  قبل  من  االستثمار  مخاطر  مراقبة  تتم  أشھر. 

الذي   نیابة عن شركة نورذن ترست العربیة السعودیة  والخزینة ، مع اإلشراف
 في أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا.  المالیةمخاطر  الیقوم بھ فریق  

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. 

TNTCoSA’s  ‘business-as-usual’ liquidity risk is minimal as it does 
not take on customer deposits or trade as principal; is limited to 
the management of day to day operating expenses. 

Operational stresses may give rise to unexpected stressed 
liquidity outflows but such outflows are assessed as part of 
TNTCoSA’s overall stress-testing  TNTCoSA’s Board approved 
Liquidity and Investment Policy 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. 

 مخاطر السیولة 
القدرة   عدم  خطر  بأنھا  السیولة  مخاطر  الشركة  أو تعرف  أموال  جمع  على 

وااللتزامات   العمومیة  للمیزانیة  النقدي  التدفق  بالتزامات  للوفاء  كافیة  ضمانات 
الطارئة عند استحقاقھا واجبة الدفع بسبب أحداث خاصة بالشركة أو على مستوى 

 السوق. 

ھي من ناحیة العمل الیومي  العربیة السعودیة    مخاطر السیولة لدى نورذن ترست
مخاطر من الحد األدنى ألنھا ال تتحمل ودائع العمالء وال تتداول بصفة أصیل 

قد تؤدي تقتصر مخاطر السیولة على إدارة مصروفات التشغیل الیومیة.    وإنما
التدفقات كجزء  ظھور تدفقات سیولة غیر متوقعة ولكن یتم تقییم  العلیات الیومیة  

إدارة ست السعودیة.  من اختبار اإلجھاد الكامل لشركة نورذن تر وافق مجلس 
إدارة   السیولة والسیاسة االستثماریة عن  تفویض مسؤولیة  نورذن ترست على 
متطلبات رأس المال العامل إلى اإلدارة المالیة ، مما یضمن توفیر األموال لتغطیة 

 النفقات الحالیة والمستقبلیة في الوقت المناسب. 
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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. As part of TNTCoSA’s general stress testing, liquidity 
impacts are considered and addressed in the TNTCoSA Liquidity 
Risk Profile. TNTCoSA own a Contingency Funding Plan that 
provides a framework for identification and management of 
liquidity stress events.  The Contingency Funding Plan is tested 
at least once per calendar year. Liquidity risk monitoring is 
performed by the finance and treasury departments, with 
oversight performed by the Financial Risk, EMEA. 

ترس نورذن  لشركة  العلیا  اإلدارة  مع  تضمن  بالتعاون   ، السعودیة  العربیة  ت 
  ، والمالیة  والقانونیة  الخزینة  بالنأإدارات  من  یقومون  النقد كد  تحویل  إمكانیة 

السعودیة  العربیة  المالیة بحریة بین نورذن ترست و نورذن ترست  واألوراق 
السیولة.   النظر  زء من  و كجعند الضرورة إلدارة  یتم  السنویة  في االختبارات 

المخاظر.   ملف  في  معالجتھا  و  السیولة  الشركة  تأثیرات  تمویل تمتلك  خطة 
ه السیاسة ھذ  أحداث ضغوط السیولة.و التي توفر إطاراً لتحدید و إدارة    الطوارئ

یتم مراقبة مخاطر السیولة من قبل أقسام الخزینة،    یتم اختبارھا سنویاً على األقل.
والسیولة في أوروبا والشرق األوسط  مع اإلشراف من قبل فریق مخاطر السوق  

 . وأفریقیا

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. 

TNTCoSA’s operating model leverages internal affiliates as well 
as local Capital Markets Institutions (CMI’s) and Saudi banks to 
support provision of custody and fund administration and 
investment management services.  TNTCoSA operations perform 
limited processes and primarily focus on the oversight of inter-
company arrangements and 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 inherent 
operational risks. 

Northern Trust’s Global Business Continuity and Recovery 
Services group (GBCRS) establishes the standards and monitors 
the testing of incident response organization, disaster recovery 
and business continuity plans. A business continuity plan for 
TNTCoSA has been established by management and approved 
annually that deals with the loss of building, applications, people 
and service providers. External fraud threats primarily arise from 
cyber risks and can lead to financial fraud and information loss. 
Mitigants include a comprehensive IT risk programme and 
associated controls.    

 مخاطر التشغیل 
العملیات   بأنھا مخاطر الخسارة من  التشغیلیة  المخاطر  الداخلیة تعرف الشركة 

أو من األحداث الخارجیة.  غیر الكافیة او الفاشلة، والعوامل البشریة واألنظمة  
تحقیق التوازن بین تجنب  ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل  الھدف من ذلك  

تلحق بالسمعة والفعالیة من حیث التكلفة. الخسائر المالیة و األضرار التي   

اتفاقیات داخلیة مع شركات نورذن ترست عالمیاً من  الشركة  یستفید نموذج تشغیل  
توفیر خدمات    مع أشخاص مرخص لھم من ھیئة السوق المالیة وبنوك محلیة لدعم 

تؤدي عملیات الشركة نشاط  .  وإدارة االستثمار  وتشغیل الصنادیق  الحفظ وإدارة  
واإلشراف على الترتیبات بین الشركات        وتركز بشكل أساسي على  العملیات

العملیات التي یقوم بھا أطراف خارجیة.  بالنسبة إلى شركة نورذن ترست العربیة 
وا  الموظفین  على  یؤثر  الذي  األعمال  تعطل  یُعتبر   ، المحلیة السعودیة  لمرافق 

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

مجموعة تأسس    للشركة  مجموعة خدمات استمراریة واسترداد األعمال العالمیة
اختبار تنظیم االستجابة للحوادث وخطط التعافي من الكوارث    وتدابیرالمعاییر  

واستمراریة األعمال. تم وضع خطة الستمراریة األعمال لشركة نورذن ترست  
تم كما   ، السعودیة  و   العربیة  علیھا  تأسیسھا  اإلدارة    الموافقة  قبل  والتي من   ،

تھدید االحتیال ینشأ تتناول فقدان المباني والتطبیقات واألفراد ومقدمي الخدمات. 
في المقام األول من المخاطر السیبرانیة ویمكن أن تؤدي إلى االحتیال الخارجي  

تكنولوجیا  مخاطر  برنامج  التخفیف  وسائل  تشمل  المعلومات.  وفقدان  المالي 
 . المعلومات الشامل والضوابط المرتبطة بھ

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. Compliance Risk   
covers Regulatory risk and Financial Crime risk.  

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. 

 االمتثال مخاطر االلتزام أو  
ف مخاطر االمتثال بأنھا مخاطر العقوبات القانونیة أو التنظیمیة، أو الخسارة   تُعرَّ
المالیة، أو فقدان السمعة التي قد تتعرض لھا شركة نورذن ترست نتیجة عدم 

ذات  وقواعد السلوك  االمتثال للقوانین واللوائح والقواعد ومعاییر التنظیم الذاتي
مخاطر تنظیمیة ومخاطر  تشملمخاطر االمتثال  ضافة باإلالصلة على أنشطتھا. 

 الجرائم المالیة. 

تنظیمیة  مخاطر  إلى  االمتثال  مخاطر  السعودیة  العربیة  ترست  نورذن  تنقسم 
ومخاطر الجریمة المالیة. تنشأ المخاطر التنظیمیة من عدم االمتثال للمتطلبات  

زیة إلى ضمان السالمة التنظیمیة التحوطیة أو السلوك. تھدف المتطلبات االحترا
المالي. تسعى متطلبات   النظام  الحفاظ على استقرار  ، وكذلك  المالیة  والسالمة 

 السلوك إلى حمایة مصالح العمالء وسالمة السوق. 
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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. 

Compliance reports are provided to the SARMCC and TNTCoSA 
Board by the MLRO and Compliance Officer.  In addition, there is 
an annual assessment of applicable regulations in conjunction 
with the completion of a Compliance Risk Assessment.  The 
output of this assessment supports the on-going oversight of 
compliance risk and what is covered in the Compliance Testing 
and Monitoring Plans. The results of Compliance Monitoring and 
Testing are reported to the SARMCC and TNTCoSA Board. 

األموال  لغسل  المالیة ھي خطر استخدام نورذن ترست كقناة  مخاطر الجریمة 
تموی ذلك  في  بما  إجرامي  لغرض  بھا  المقصود  أو  اإلرھاب؛ خطر المشتقة  ل 

االحتیال، داخلي وخارجي للشركة؛ خطر انتھاك العقوبات؛ والمخاطر المرتبطة 
الجغرافي،   والتعرض  العمالء،  قاعدة  تشمل  الخطر  عوامل  والفساد.  بالرشوة 
األنظمة  فشل  من  االقتصادیة  العقوبات  خطر  ینشأ  والخدمات.  والمنتجات 

 االقتصادیة.  والضوابط في اكتشاف ومنع انتھاك العقوبات 

المخاطر "لجنة  إلى  أشھر  ثالثة  كل  االمتثال  برنامج  حول  التقاریر  تقدیم   یتم 
العربیة السعودیة "  و "مجلس إدارة نورذن ترست العربیة السعودیة"    وااللتزام

المتثال  سنویة  مراجعة  ھناك   ، ذلك  إلى  باإلضافة  االلتزام.  مسؤول  بواسطة 
وائح الرئیسیة ذات الصلة عند االنتھاء من تقییم نورذن ترست العربیة السعودیة لل

مخاطر االمتثال. نتائج التقییم یحدد ویدعم ما یتم تغطیتھ في خطط اختبار ومراقبة 
االمتثال. یتم اإلبالغ عن نتائج اختبارات االمتثال ومراقبتھا إلى "لجنة المخاطر 

 ودیة ". العربیة السعودیة"  و "مجلس إدارة نورذن ترست العربیة السع

Subsidiary Companies 6B الشركة التابعة 
TNTCoSA has no Subsidiaries or Affiliates.  .ال یوجد لدى شركة نورذن ترست العربیة السعودیة أي فروع شركات تابعة 

Interest of Board Members 7B مصالح أعضاء مجلس اإلدارة أو األشخاص ذي العالقة 
The Company Board of Directors consists of five (5) non-
executive members, including two independent members. 
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. 

The CEO, who is a Board member occupies the position of an 
executive member.   

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. 

من   یتكون  الشركة  إدارة  عضویین   5مجلس  فیھم  بما  تنفیذیین  غیر  أعضاء 
األعضاء المستقلین یستلموا مبلغ مقابل خدماتھم كأعضاء في المجلس، .  مستقلین

كما أن األعضاء اللذین یشغلون منصب غیر تنفیذي في شركة نورذن ترست  
نورذن ترست لم یتحصلوا على   ینالعربیة السعودیة، إن ھؤالء األعضاء موظف

 أي مكافآت أو تعویضات لشغلھم منصب عضو مجلس إدارة للشركة. 

التنفیذي   الرئیس  إدارة  أن  مجلس  منصب عضو  یشغل  الذي  من  و  یشغل ھو 
 مركز عضو تنفیذي بالشركة.  

تعود ألعضاء  اكتتاب  حقوق  أو  تعاقدیة  مالیة  أوراق  أو  أي مصلحة  توجد  ال 
 مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین وأقربائھم  في أسھم و أدوات دین الشركة. 

Arrangements whereby any Member of the Board of 
Directors or any Executive Positions Waives any 

Remuneration or Compensation Rights 

8B ترتیبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار 
 التنفیذین 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. 

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

Auditors Report 9B تقریر مدققي الحسابات 
Alazem & Alsudairy Co. Crowe Horwath KSA expressed an 
unmodified opinion . 

بأنھ تقریراً  الدولیة  رواث وكرو ھ عظم و السدیري عضومجموعة الأصدرت 
 . ال یوجد أي تحفظ على القوائم المالیة

Board of Directors and Related Committees 10B أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان التابعة للمجلس 
Board of Directors Formation 
TNTCoSA Board of Directors, as of 31 December 2021, 
comprised of six (6) Members. The board of directors has 
established three (3) Committees that includes the Audit 

 تشكیل مجلس اإلدارة 
(ستة) أعضاء   6یتألف مجلس إدارة شركة نورذن ترست العربیة السعودیة من 

بإنشاء ثالث لجان للشركة قام المجلس  .  م 2021دیسمبر    31كما ھو في تاریخ  
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Committee (AC), Remuneration and Nomination Committee 
(RNC) and Saudi Arabia Risk Management and Compliance 
Committee (SARMCC).  

Details of Board Members, as of 31 December 2021, are:. 

ال  لجنة  ھم  الترشیحات  و  و  المكافآت  لجنة  وااللتزام تدقیق،  المخاطر  لجنة  و 
ً  العربیة السعودیة   .  و الذي یتطرق إلیھم التقریر الحقا

أعضاء مجلس اإلدارة.   وما یلي بیان بتفاصیل

Memberships in another Companies 

 عضویة في شركات أخرى  

Classification 

 العضویة 

Name 

 االسم 
HRH Prince Mugrin CSR Ctee Chairman, KSA

جامعة األمیر مقرن بن عبدالعزیز 
Rawafid Company, KSA

 السعودیة شركة روافد،  
Albakri Holding Group KSA

 مجموعة البكري القابضة، السعودیة  
Al Fatah Water Security Company KSA

 شركة الفتح ألمن المیاه، السعودیة 
The Industrial Group UAE

 المجموعة الصناعیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
Al Bayan Foundation KSA

 البیان القابضة مجموعة 
King Abdullah Humanitarian Foundation 

  مؤسسة الملك عبدهللا اإلنسانیة 

Chairman (Non-
Executive Independent) 

 رئیس مجلس اإلدارة  
 غیر تنفیذي)  –(مستقل 

Dr. Fawaz Alalmy 

 د. فواز العلمي 

Burhan Almarifa
 برھان المعرفة 

University of Business and technology Advisory Board 
جامعة األعمال و التكنولوجیا  ل اللجنة االستشاریة 

Non-Executive 
Independent 

 غیر تنفیذي  –مستقل 
Kholoud Aldosari 

 خلود الدوسري

- 
CEO - Executive Board 

Member 
 عضو تنفیذي  –المدیر التنفیذي 

Michael Slater 
 میخائیل سالیتر

East End Community Foundation  
 إند -مؤسسة مجتمع إیست

Non-Executive Board 
Member 

 غیر تنفیذي عضو مجلس إدارة  
James Wright 

 جیمس رایت 

Northern Trust Fiduciary Group Limited (Guernsey) 
 شركة نورذن ترست فیدیشیري جروب لیمتد (جیرنسي) 

Non-Executive Board 
Member 

 غیر تنفیذي عضو مجلس إدارة  

Belinda Aspinall 
 بلیندا اسبینال 

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 
 شركة نورذن ترست فیدیشیري سیرفسز (إیرلندا) المحدودة 

Northern Trust Investor Services Limited (NTISL)  
 شركة نورذن ترست انفسیستر سیرفیسز لیمتد (إن تي أي إس إل) 

Non-Executive Board 
Member 

 غیر تنفیذي عضو مجلس إدارة  

Richard Wilson 
 ریتشارد ویلسون  

Board Members Meetings 11B اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 
TNTCoSA’s Board of Directors and the Audit Committee; 
held 4 meetings in 2021 as noted below: 

Meeting (1) 24 March  
Meeting (2) 27 May  
Meeting (3) 17 August  
Meeting (4) 01 December 

 م بالتواریخ التالیة:2021اجتماعات في عام   4عقد مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق 

 مارس  24)  1اجتماع (
 مایو  27)  2اجتماع (
أغسطس 17)  3اجتماع (
 دیسمبر  01)   4اجتماع (

Audit Committee 12Bلجنة التدقیق 
The Audit Committee consists of three (3) Board members, and 
iholds a minimum of four (4) meetings annually. 

 4  انعقادھا و یتم    ) أعضاء من مجلس اإلدارة3تتكون لجنة التدقیق من ثالثة (
 مرات في السنة. 
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The Audit Committee is responsible to supervise the internal audit 
department and ensure effectiveness in executing the activities 
specified by the Board. Also to review the internal audit reports 
and recommendations. The Audit Committee recommends the 
appointment and dismissal of external auditors and reviews the 
external auditor report(s) and make any comments on the 
financial statements. The Audit Committee is responsible to 
review the annual financial statements before presenting them to 
the Board.  

The Audit Committee appointed an independent registered public 
accounting firm, M/s. Al Azem & Al-Sudairy, member Crowe 
Horwath International during the Extraordinary General Assembly 
Meeting (EGM) dated 01 July 2021. The external auditors also 
attend the Audit Committee meeting in which annual financial 
statements of TNTCoSA are reviewed. The Audit Committee 
approved the 2021 Financial Statements in March 2022.  

وضمان الفعالیة مسؤولة عن اإلشراف على إدارة التدقیق الداخلي  لجنة التدقیق  
مراجعة تقاریر و توصیات  . و كذلك  في تنفیذ األنشطة التي یحددھا مجلس اإلدارة

الداخلي السعودیة    التدقیق  العربیة  ترست  نورذن  بشركة  الخاص  و السنوي 
األخرى.   التقاریر  من  یخصھا  ما  على  بتعیین  االطالع  اللجنة  وفصل توصي 

الماليال بمراجعة  مدقق  اللجنة  أیضاً  تقوم  أي .  إبداء  و  المالي  المدقق  تقاریر 
المالیة البیانات  على  الخارجي  تعلیقات  الحسابات  مدقق  من  اللجنة .  المقدمة 
التدقیق الداخلي و الخارجي و عرضھا على أعضاء  مسؤولة عن مراجعة البیانات  

 مجلس اإلدارة.  

محاسبة عامة مسجلة مستقلة. شركة العظم و السدیري،  شركة  قامت اللجنة بتعیین  
وافقة على العالمیة، مراجعي حسابات خارجیین، و تمت المعضو كرو ھاروث  

اعتمدت  و قد  م.  2021یونیو    01في اجتماع الجمعیة غیر العادیة بتاریخ  تعیینھم  
عام   التدقیق  لعام  م  2021لجنة  للشركة  المالیة  مارس  2021القوائم  في  م 

 م. 2022

Committee  Members 13B اللجنة  أعضاء  
Mr. James Wright           Chairman 
Mrs. Belinda Aspinall          Member 
Mr. Richard Wilson       Member  

رئیس اللجنة   السید / جیمس رایت       
 عضو  السیدة/ بیلیندا أسبینال         

 عضو   السید / ریتشارد ویلسون

Internal Audit and Control Environment 
14B تقییم بیئة اإلشراف 

Audit Report Results for 2021 
Based on the results of The Northern Trust Company of Saudi 
Arabia (TNTCoSA) internal audit a control rating of ‘Fair’ was 
assigned for 2021. 

 2021لجنة التدقیق لعام تقریر نتائج  
ترست للمملكة العربیة السعودیة تم تصنیف  نورذن استناًدا إلى  نتائج تدقیق شركة 

 ترست العربیة السعودیة.  " لشركة نورذنعادلالمراجعة الداخلیة  " 

Internal Audit for TNTCoSA (issued 10 December 2021) 

The Fair rating is driven by the requirement for TNTCoSA 
management to enhance governance and oversight processes 
across the areas reviewed. The table below has the findings and 
due dates for closure. 

م) 2021دیسمبر   10 شركة نورذن ترست العربیة السعودیة (تاریخ التقریر

على ضرورة قیام اإلدارة بتعزیز عملیات الحوكمة و الرقابة في  اعتمد التصنیف العادل  
مراجعتھا المجاالت   تمت  تواریخ    .التي  و  ونوعھا  المالحظات  یوضح  التالي  الجدول 

 العمل على تعدیلھا. 

Status 
 الحالة 

Date 
 التاریخ 

Primary Risk 
 نوع المخاطر 

Issue Rating 
 درجة التقییم

Issue Title 
 المالحظة نوع 

Closed 
 مغلق

14 January 2022 Operational 
عملیاتال  

Substantive 
 موضوعي 

Business Continuity Arrangements 
 ترتیبات استمراریة العمل 

Open 
 June 2022 Operational 30 مفتوح

 العملیات
Substantive 

 موضوعي 
Net Asset Value Oversight 

صافي قیمة األصول  اإلشراف على   

Open 
 June 2022 Compliance 30 مفتوح

لمطابقة و االلتزام ا  
Substantive 

 موضوعي 
Chaperon Log Monitoring 

 مراقبة سجل المرافقین  
Open 

 April 2022 Compliance 29 مفتوح
 المطابقة و االلتزام 

Other repeat 
متكرر  آخر  

Registered Persons 
 األشخاص المرخصین 

Closed 
 December 17 مغلق

2021 

Compliance 
 المطابقة و االلتزام 

Other 
 آخر 

Politicly Exposed Persons Alert 
Monitoring 

السیاسیون المعرضون  متابعة تنبیھات األشخاص 
 للمخاطر  
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Board Meeting, Audit Committee and 
Remuneration and Nomination 

كشف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و لجنة المراقبة و لجنة الترشیحات  
 و المكافآت 

 01دیسمبر  17أغسطس  27مایو  24مارس  أعضاء في  األعضاء 

 ویبكس ویبكس ویبكس ویبكس رئیس مجلس اإلدارة - مجلس اإلدارة  الدكتور فواز العلمي  1

 جیمز رایت  2
نائب رئیس مجلس   - مجلس اإلدارة 

لجنة   -لجنة المراقبة    -اإلدارة  
 الترشیحات والمكافآت 

 ویبكس ویبكس

 ویبكس ویبكس ویبكس ویبكسمجلس اإلدارة   میخائیل سالیتر  3

لجنة -لجنة المراقبة   - مجلس اإلدارة  بلیندا اسبینال  4
 الترشیحات والمكافآت 

 ویبكس ویبكس ویبكس ویبكس

 ویبكس ویبكس ویبكس ویبكس مجلس اإلدارة  خلود الدوسري  5

لجنة -لجنة المراقبة   -  مجلس اإلدارة  ریتشارد ویلسون  6
 الترشیحات والمكافآت 

 ویبكس ویبكس ویبكس ویبكس

 ویبكس ویبكس ویبكس ویبكس لجنة المراقبة  7

 - ویبكس- - لجنة الترشیحات والمكافآت  8

Green: Attended  
Red: Apology 
-: there is no meeting 

 أخضر: حضور 
 أحمر: تعذر عن الحضور

ال یوجد اجتماع  : -  

Remuneration and Nomination Committee 
15B لجنة المكافآت والترشیحات 

The R&N Committee (RNC) consists of three (3) Board members. 
The RNC approves the policies and criteria for nomination to the 
board membership and appointment of senior executives and 
ensures the integrity of board members. The RNC annually reviews 
the skills and capabilities required of those suitable for board 
membership, ensure independency of independent members and 
manages any conflict of interests. RNC 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. 

تتألف اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة. وتتمثل مھام اللجنة في اعتماد 
مجلس اإلدارة وتعیین كبار المدیرین التنفیذیین سیاسات ومعاییر ترشیحات عضویة  

في  سنویاً  اللجنة  تنظر  اإلدارة.  مجلس  لعضویة  المرشحین  نزاھة  من  والتحقق 
الستقاللیة   اإلدارة ضماناً  مجلس  لعضویة  للمؤھلین  الالزمة  والقدرات  المھارات 
ھیكل   مراجعة  اللجنة  تتولى  كما  المصالح.  تعارض  ولمنع  المستقلین  األعضاء 

جلس اإلدارة وتقدیم التوصیات الالزمة لذلك، مع تحدید نقاط القوة والضعف في م
المجلس والتوصیة بما یلزم من تدابیر تصحیحیة. كما تتضمن مھام اللجنة وضع  
اإلدارة   مجلس  ألعضاء  باألداء  المتصلة  واألتعاب  واألجور  المكافآت  سیاسات 

 وكبار المدیرین التنفیذیین.  

The RNC held one (1) meeting in 2021 and noted below : 

Meeting (1): 17 August  

للجنة المكافآت والترشیحات  )  1اجتماع واحد (  2021عقدت الشركة خالل عام  
 :أدناهبالتاریخ  

.أغسطس  17:  )1اجتماع (
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Committee Members 16B أعضاء اللجنة 
Mr. James Wright       Chairman 
Mrs. Belinda Aspinall         Member 
Mr. Richard Wilson          Member   

رئیس اللجنة   السید / جیمس رایت       
 عضو  السیدة/ بیلیندا أسبینال         

 عضو    السید/ ریتشارد ویلسون

R&N committee Results for 2021 
17B 2021نتائج لجنة المكافآت لعام   

During the RNC meetings in 2021, the committee recommended 
the following action to the Board:  

• Approve the collective suitability methodology
• Approve the collective suitability assessment results for

the membership composition

لعام   المكافآت  لجنة  اجتماعات  التالیة    م2021خالل  القرارات  اللجنة  أصدرت 
 للموافقة من قبل مجلس اإلدارة: 

 الموافقة على منھجیة تقییم المالئمة ألعضاء مجلس اإلدارة   •
إدارة   • مجلس  ألعضاء  الجماعیة  المالئمة  تقییم  نتائج  على  الموافقة 

 الشركة  

Saudi Arabia Risk Management and Compliance 
Committee 

18B لجنة المخاطر العربیة السعودیة 

The Saudi Arabia Risk Management & Compliance Committee 
“SARMCC’’ terms of reference set out the Committee members as 
follows: 

أعضاء  العربیة السعودیة  والمطابقة و االلتزام    المخاطر  إدارة  لجنة    میثاق حدد  
 التالي:   اللجنة و الذي یتألف من

• Chair of the SARMCC (Senior Risk Manager for Saudi office)
• MEA Regional Executive
• Chief Executive Officer, TNTCoSA
• Deputy Country Manager, TNTCoSA
• Chief Operating Officer, TNTCoSA

 رئیس اللجنة (مدیر المخاطر ألعمال المملكة العربیة السعودیة)   •
 سط وأفریقیا المدیر اإلقلیمي لمنطقة الشرق األو •
 الرئیس التنفیذي لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة  •
 نائب رئیس المنطقة لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة   •
 الرئیس التنفیذي للعملیات لشركة نورذن ترست العربیة السعودیة  •

In addition, a number of standing attendees are invited to each 
SMARCC including TNTCoSA’s Compliance Officer and MLRO, 
internal audit representative and regional risk management. 

باإلضافة إلى ذلك، تتم دعوة عدد من المشاركین الدائمین لحضور كل اجتماع و 
العربیة  منھم   ترست  لنورذن  األموال  ومكافحة غسل  وااللتزام  المطابقة  مسؤول 

 السعودیة، مسؤول التدقیق الداخلي و مسؤول من إدارة المخاطر اإلقلیمیة. 

The purpose of SARMCC is to:  :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.

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

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

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

• 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.

 وتعزیز 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 اإلدارة. 

The SARMCC held six (6)  meetings in 2021, noted below: اجتماعات    م ست2021   لعربیة السعودیة خالل عامعقدت الشركة لجنة المخاطر ا
 بالتواریخ أدناه: 

Meeting (1) 16 February  
Meeting (2) 30 March  
Meeting (3) 25 May 
Meeting (4) 11 August  
Meeting (5) 26 October  
Meeting (6) 15 November 

 فبرایر     16   )1اجتماع (
 مارس   30) 2اجتماع(
 مایو  25)  3اجتماع (
 أغسطس  11)  4اجتماع (
 أكتوبر 26) 5اجتماع(
 نوفمبر  15)  6اجتماع (
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Attendees for 16 February: 
Michael Slater – Effat Badeeb – Areej Almokbel - Richard Wilson – 
Matthew Dolan – Thamer Alhazmi – Rasha Alkhaldi – Ben Collison 
– Alan Watson – Louise Akhurst – Sarah Alsayed.

: فبرایر 16كشف الحضور الجتماع   
ثامر  – ماثیو دوالن –ریتشارد ویلسون   –أریج المقبل  –عفت بادیب  -میخائیل سالیتر 

 سارة السید   -لویس أخورست    –االن واتسون    -بین كوالسین    –رشا الخالدي    -  الحازمي  

Attendees for 30 March:
Michael Slater – Effat Badeeb – Areej Almokbel - Richard Wilson –
Matthew Dolan – Thamer Alhazmi – Rasha Alkhaldi – Ben Collison
– Alan Watson – Louise Akhurst – Sarah Alsayed.

:مارس 30كشف الحضور الجتماع   
ثامر   –ماثیو دوالن  –ریتشارد ویلسون  –أریج المقبل  – عفت بادیب -میخائیل سالیتر 

سارة السید -لویس أخورست  –االن واتسون  - بین كوالسین  – رشا الخالدي  -الحازمي    

Attendees for 25 May:
Effat Badeeb – Areej Almokbel - Richard Wilson – Matthew Dolan
– Thamer Alhazmi – Rasha Alkhaldi – Alan Watson – Louise
Akhurst – Sarah Alsayed – Sateesh Pasupuleti

 :مایو  25كشف الحضور الجتماع 
ثامر الحازمي   – ماثیو دوالن –ریتشارد ویلسون  –أریج المقبل   –عفت بادیب 

ساتیش   –  سارة السید -لویس أخورست  -االن واتسون  -رشا الخالدي  -
 باسوبولیتي 

Attendees for 11 August: 
Lucien Fletcher - Richard Wilson - Matthew Dolan - Louise Akhurst 
- Effat Badeeb - Ben Collison - Rasha Al Khaldi – Alison Pain - Andy
Blantern – Areej Almokbel – Thamer Alhazmi – Sarah Alsayed –
Alan Watson

 أغسطس:  11كشف الحضور الجتماع 
عفت   -لویس أخورست   -ماثیو دوالن    -ریتشارد ویلسون  - لوسین فلیتشر

أریج  -أندي بالنتیرن   –ألیسون بیین  –رشا الخالدي   -بین كوالسین   –بادیب 
 االن واتسون    -سارة السید  - ثامر الحازمي -المقبل 

Attendees for 26 October:
Lucien Fletcher – Michael Slater - Effat Badeeb - Rasha Al Khaldi -
Louise Akhurst - Kuchal Sablo - Sarah Cummings - Sarah Alsayed
– Ather Iqbal – Peter Hawkins

 أكتوبر: 26الحضور الجتماع كشف 
لویس    -رشا الخالدي   -عفت بادیب   –میخائیل سالیتر  -لوسین فلیتشر 

بیتر  –أطھر إقبال   – سارة السید  –سارة كومینقز  –لو  كوشال ساب –أخورست 
 ھاوكنز  

Attendees for 15 November: 
Lucien Fletcher – Michael Slater - Effat Badeeb - Rasha Al Khaldi 
- Louise Akhurst - Kuchal Sablo – Matthew Dolan – Alan Watson –
Areej Almokbel – Thamer Alhazmi – Patrick Wilkinson – Michel
Debay

 :نوفمبر 15كشف الحضور الجتماع 
لویس    -رشا الخالدي   -عفت بادیب   –ر میخائیل سالیت -لوسین فلیتشر 

ثامر  -أریج المقبل   -االن واتسون   -ماثیو دوالن  –كوشال سابلو   –أخورست 
   میشیل دیبي –  باترك ویلكینسون –الحازمي 

Saudi Arabia Risk Management & Compliance 
Committee Results for 2021 

19B 1202السعودیةنتائج لجنة المخاطر العربیة 

• Agree quarterly Legal Entity Risk Report and compliance
reporting and assessment against risk appetite statements.

• Monitoring operating environment and resiliency arrangements
in response to COVID-19 pandemic

• Continued oversight of TNTCoSA workforce risk measures to
monitor the ongoing improving trend in key indicators such as
turnover

• Oversight of overdue high risk client AML periodic reviews
• Review and Approval of certain TNTCoSA related Compliance

and Liquidity Policies procedures and ratified by the Board.
• Completion of the annual review of the effectiveness of the

SARMCC

التقریر الربعي بخصوص المخاطر التي تواجھ الكیان  الموافقة على   •
 و التقییم مقابل بیانات تقبل المخاطر. القانوني واالمتثال 

 .19-كوروناوباء لمكافحة مراقبة بیئة التشغیل وترتیبات المرونة  •
شركة نورذن  ل  الموارد البشریة  استراتیجیةاإلشراف على  التحدیات و   •

تغییر  في المؤشرات الرئیسیة و منھا  تحسناتجاه ال لمتابعة  ترست العربیة 
 ظفین الدائم. المو

 ذوي المخاطر العالیة المتأخرة. اإلشراف على المراجعات الدوریة للعمالء  •
لشركة نورذن ترست العربیة   وإجراءاتالمراجعة و الموافقة على سیاسات  •

تصدیقھا  السیولة للشركة و من ثم  ووااللتزام  المطابقةب  طة المرتب السعودیة  
 من أعضاء مجلس اإلدارة 

 لفعالیة اللجنةاستكمال المراجعة السنویة •

Business or Interested Party Conflicts 20B العقود التي تضم الشركة أو أعضاؤھا  مصلحة فیھا 
TNTCoSA is required to disclose all contracts where a Board 
member of senior executive has interest. TNTCoSA confirms that 
none of the members including the chief executive officer and its 
chief finance officer or any related person has any business or 
contracts that TNTCoSA is party.    

شركة نورذن ترست یجب أن تفصح عن جمیع العقود التي تكون الشركة أو أعضاء  
ترست على   تؤكد شركة نورذنمجلس اإلدارة أو الكبار التنفیذیین لھا مصلحة فیھا.  

التنفیذي  الرئیس  ذلك  في  بما  إدارتھا  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  وجود  عدم 
كة طرفاً روالمدیر المالي أو أي شخص ذو عالقة لدیھ أي عمل أو عقود تكون الش

 فیھا. 

Board and Senior Executive Remuneration and Bonus 21B التنفیذیة العلیا حوافز  ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   
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The Board Members and senior executives received SAR 
(8,809,281) million as  in financial compensation in 2021, see the 
below 

ملیون لایر    )8,809,281(مبلغ  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة استلموا  
 التاليالرجاء االطالع على  م.    2021سعودي مكافآت وتعویض عن السنة المالیة  

 أعضاء المجلس المستقلین
Independent Board 

Members 

أعضاء المجلس غیر  
 التنفیذیین 

Non-Executive 
Board Members 

أعضاء المجلس  
* التنفیذیین  

Executive Board 
Members* 

 البیان 
Statement 

حضور جلسات المجلس  بدل  - -  
Allowance for attendance of board directors 
sessions  

 بدل حضور جلسات اللجان   - -
Allowance for attendance of the committees 
sessions 

 المكافآت الدوریة و السنویة   1,782,464 - 500,000
Periodic and annual remuneration  

 الخطط التحفیزیة   661,865 -
Any compensations or other in-kind benefits 
paid monthly or annually  

شھري أو سنوي  أي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل  - -  
  المجموع 2,444,330 - 500,000

Total 
*as members of the TNTCoSA board إدارة شركة نورذن ترست العربیة  بصفتھم أعضاء في مجلس *  

أعلى المكافآت و التعویضات یضاف إلیھم  خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا 
ضمنھم  الرئیس التنفیذي و المدیر المالي إن لم یكونا   

Five of the senior executive who received the highest 
remunerations and compensations in addition to the 
CEO and CFO, if they are not among them 

 البیان  
Statement 

 الرواتب و األجور  2,864,209
Salaries & wages 

 البدالت   1,145,684
Allowances 

 المكافآت الدوریة و السنویة   -
Periodic & annual remunerations  

 الخطط التحفیزیة   1,305,200
Incentive plans 

-  العموالت  
Commissions 

شھري أو  أي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل   549,858
 سنوي 

Any compensations or other in-kind 
benefits paid monthly or annually    

  المجموع 5,864,951
Total 
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Fines, Penalties and Regulatory Restrictions 22B الغرامات والعقوبات 
During 2021, TNTCoSA received the following fines and penalties:   العربیة السعودیة العقوبات التالیة:  ، تلقت شركة نورذن ترست    م2021خالل عام

• Violation of the General Organisation for Social Insurance,
which includes the penalty of 1,000 SAR for not registering 
the correct reason for exclusion of a contributor in the
institution’s system. Internal procedures have been
strengthened to ensure compliance with GOSI
requirements.

للتأمینات االجتماعیة والتي تتضمن فرض غرامة  مخالفة من المؤسسة العامة   •
لایر سعودي فقط ال غیر وذلك لعدم تسجیل سبب    1000مالیة قدرھا مبلغ  

المؤسسة. و قد تم تعزیز اإلجراءات   االستبعاد الصحیح لمشترك في نظام 
 الداخلیة لعدم الوقوع في نفس الخطأ في المستقبل 

TNTCoSA Loans 23B القروض البنكیة 
TNTCoSA provided NIL loans in 2021 
Appendix 1 Board members undertaking. 

م2021لم تمنح نورذن ترست العربیة السعودیة أي قروض للعام  
 ). تعھد أعضاء مجلس اإلدارة  1(مرفق  إقرار األعضاء  نموذج 

Related Party Transaction & Balances 24B العالقة وأرصدتھا التعامالت مع األطراف ذات   
Related party transactions and relevant details are disclosed in the 
note 8 of the financial statements. 

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

2021/M  
ملیون/2021

Nature of Transaction  
 شرح العملیة  

Related Party  
 األطراف ذات عالقة 

0 Fee Income 
 الدخل من الرسوم  

Affiliates 
 الشركات 

34.70 Net Revenue under transfer 
pricing policy  

صافي اإلیرادات في إطار سیاسة تسعیر 
 التحویل 

0.57 Salaries and employees related 
expenses – allocation of 
employees costs 

–رواتب ومصروفات الموظفین المتعلقة 
 تخصیص تكلفة الموظفین 

0 Dividends 
 األرباح

Shareholders  
 المساھمین 

The end of services benefits payable to key management 
personnel as of 31 Dec 2021 is (436) K SAR 

The related party balances outstanding at 31 December 2021 is 
as follow: 

31مكافأة نھایة الخدمة المستحقة لموظفي اإلدارة الرئیسیین كما ھو بتاریخ 
 لایر سعودي  ألف )436(، م 2021دیسمبر  

 م  كالتالي: 2021دیسمبر    31أرصدة األطراف ذات العالقة كما ھو بتاریخ 

Due to Related Parties /M
مستحق إلى طرف ذو عالقة /ملیون   

Due from Related Parties /M 
 مستحق من طرف ذو عالقة /ملیون 

Related Party  
 األطراف ذات عالقة 

0 4.09 The Northern Trust Company USA 
 نورذن ترست الوالیات المتحدة 

0.23 0 The Northern Trust Company London Branch 
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 نورذن ترست فرع بریطانیا  
0.26 0.006 Other affiliates 

 الشركات األخرى  

Conclusion 25B الخاتمة 
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. 

The Board also acknowledges the dedication and loyalty of its 
employees.   

یسر مجلس اإلدارة أن یعبر عن خالص امتنانھ وتقدیره لحكومة المملكة العربیة  
لعربیة  السعودیة وھیئة السوق المالیة للدعم المستمر والبنَّاء لشركة نورذن ترست ا

 السعودیة. 

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

 .محدثة

Appendices 26B مرفقات 
1- Board members undertaking  تعھد أعضاء مجلس اإلدارة  .1

The Northern Trust Company of Saudi Arabia (“TNTCoSA” or the 

“Company”) board members hereby confirms that for the year of 

2021, the TNTCoSA company has no loans (whether payable on 

demand or otherwise).  We would also like to confirm that the 

company did not conclude any deals or contracts where the 

members or senior executives or any person related to any of them 

related to the company’s personal interest. 

نؤكد نحن أعضاء مجلس إدارة شركة نورذن ترست العربیة السعودیة بموجب ھذا  

سواء واجبة  (جد أي قروض على الشركة  م أنھ ال یو   2021التقریر أنھ في عام  

. نود التأكید أیضاً على أنھ لم یتم إبرام صفقات أو )أو غیر ذلكعند الطلب  السداد  

عقود تكون الشركة طرفاً فیھا أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 

 أو كبار التنفیذیین أو أي شخص ذي عالقة بأي منھم. 

The Board has approved this document as being accurately 

reflecting TNTCoSA’s business in 2021. 
وافق مجلس اإلدارة على ھذا التقریر على أنھ یعكس الصورة الصحیحة ألعمال 

 م.  2021شركة نورذن ترست السعودیة لعام  

Chairman of the Board  
Dr. Fawaz Abdulsattar Alalamy 

اإلدارة رئیس مجلس   
 د. فواز عبدالستار العلمي 
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