
 جديد إدارة مجلس عضو وتعيين إدارة مجلس عضو إستقالة عن( ساب) البريطاني السعودي البنك علني

 

 13 األثنين اليوم هذا بالتمرير قرارا   أصدر قد اإلدارة مجلس أن( ساب) البريطاني السعودي البنك يعلن

 بمجلس تنفيذي غير كعضو عساف سمير/ السيد بتعيين م2016 فبراير 22 الموافق هـ1437 األولى جمادى

 لممثل خلفاا  وذلك م،2016 أبريل 01 تاريخ من إعتباراا  سي بي إس إتش لمجموعة وممثلا  البنك، إدارة

 فريق برئاسة كلف والذي سبورلنج، مارتن/ السيد التنفيذي غير المجلس عضو سي بي إس إتش مجموعة

 22 بتاريخ قبولها تم والتي م،2016 فبراير 22 بتاريخ للمجلس باستقالته تقدم ثم ومن بالمكسيك العمليات

  .م2016 مارس 31 من إعتباراا  تسري أن على م،2016 فبراير

 

 بمجموعة واألسواق العالمية المصرفية للخدمات التنفيذي الرئيس بوظيفة حالياا  عساف سمير/ السيد ويعمل

 الفرنسية، السوربون جامعة من واالقتصاد االعمال إدارة في الماجستير شهادة ويحمل سي، بي إس إتش

 واالسواق والمالي المصرفي العمل مجال في متراكمة وقيادية إدارية خبرات من به يحظى ما إلى باإلضافة

 .قيادية مناصب عدة فيها وتقلد سي بي اس إتش مجموعة لدى عمله بحكم إكتسبها عاما   20 تناهز لمدة

 

 مارتن/ للسيد الوافر الشكر( ساب) البريطاني السعودي البنك إدارة مجلس وأعضاء رئيس وجه وقد

/ بالسيد رحبوا كما المجلس، في عضويته فترة طيلة الفاعلة ومشاركاته القيمة مساهماته كافة على سبورلنج،

 .والنجاح التوفيق له متمنين عساف، سمير

  



The Saudi British Bank (SABB) announces the Resignation of a Board 

Director and the Appointment of a new Board Director 

 

The Saudi British Bank (SABB) announces that the Board of Directors has issued a 

resolution by circulation on Monday 22 February 2016 appointing Samir Assaf as 

a Non-Executive Director on SABB Board, representing HSBC Group with effect 

from 01 April 2016 in succession and replacement of Martin Spurling, who was 

appointed as Chief Remediation Officer for HSBC Mexico, and consequently 

resigned from Board on 22 February 2016 , which was accepted on 22 February 

2016, with effect from 31 March 2016. 

 

Samir Assaf is currently the Chief Executive Officer of Global Banking & Markets 

at HSBC Group; he holds an MBA in Economics from the French La Sorbonne 

University, and accumulated managerial and leadership experience in the Banking 

and Financial Markets for almost 20 years from his work with HSBC Group where 

he held a number of leading positions.  

 

The SABB Board Chairman and Directors have expressed their appreciations to 

Martin Spurling for all his valuable contributions and effective participations 

during his directorship; as they also have welcomed Samir Assaf and wished him 

all success. 


