
 
 

 
 باإلنابة للعمليات جديدا   ا  تنفيذي مديرا   ُتعّين أرامكس

 
عالميًا لخدمات علنت أرامكس، المزّود الرائد : أ 2020مايو  28الخميس  -بي، اإلمارات العربية المتحدةد

اليوم عن تعيين  ،(ARMX)الّنقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 
 31في الشركة غادر سي  إياد كمال الذي يتولى مهام لنابة للعمليات باإلتنفيذي المدير منصب الب ادعثمان الج

 ًا.عامتسعة وعشرون طويلة ومثمرة امتدت ل مهنية مسيرة بعد 2020مايو 
 
وكان لشركة أرامكس في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. اإلقليمي منصب الرئيس التنفيذي  اً حالي اجديشغل الو 

 مستهاًل إياها فيالعالمية أرامكس شبكة  تقّدم في مسيرته المهنية ضمنو  1994عام الفي انضم إلى الشركة قد 
وعلى  الشرق األقصى.أسواق  الشركة في عمليات لدعم وتطويربعد ذلك  لينتقلدول مجلس التعاون الخليجي 

 أعمالفي تأسيس  كبيردور ب اجدساهم ال، 2017و 2007بين عامي  في الفترة الممتدةعشر سنوات مدار 
من خالل منصب اآلسيوية قيادة عمليات الشركة في القارة  في نهاية المطاف تولىآسيا و أرامكس في منطقة 

مع  تماشياً وعملياتها  ئهاقاعدة عمال وّسعت أرامكس. وتحت قيادته، الرئيس التنفيذي اإلقليمي لتلك المنطقة
مايو  31من  نابة بدءاً عمليات باإلتنفيذي للمدير مهامه ك اجدباشر الطويلة المدى. وسيوأهدافها تها استراتيجي

 .تنفيذي دائم للعملياتمدير إلى أن يتم تعيين  2020
 

"خالل مسيرته المهنية مع أرامكس  :ار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكسقال بشّ وفي هذه المناسبة، 
 للشركة مساهماتوقّدم من األعضاء المؤثرين في فريقنا اإلداري إياد كمال كان ، تقريباً  التي تمتد لثالثة عقود

األمر الذي  نا حول العالم،في تعزيز استراتيجيتنا المؤسسية وعملياتاعل كان له دور ف. كما ال تقدر بثمن عديدة
 وضع إياد تصورًا لمستقبلتحت قيادته، و  على مر السنين.التي شهدتها أرامكس النمو عجلة دفع في  ساعد

لهذه  وأطر متينةبناء بنية تحتية ولعب دوًرا محورًيا في التي تقدمها الشركة لتجارة اإللكترونية خدمات وحلول ا
ومؤخرًا، عمل مع أعضاء فريقه بجّد والتزام وبذلوا جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات التي يمر بها . الخدمات

شخصيًا، سررت بشراكة أنا ( العالمية. و 19-)كوفيدفيروس كورونا المستجد  القطاع بسبب تداعيات جائحة



 
 

العمل المميزة التي جمعتني مع إياد في أرامكس وأود أن أتوجه إليه بأصدق عبارات الشكر والتقدير على خدماته 
 المستقبلية".طه وجهوده وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح في خط

 
مدير الجديدة ك اإلضافية هامهخالل مسيواصل من  اجدال"أنا على ثقة تامة بأن عثمان واختتم عبيد قائاًل: 

ما ونحن نعمل اليوم السي  ءتها كفااالرتقاء بمستويات عملياتنا و تنفيذي للعمليات باإلنابة دوره المتميز في تطوير 
ومعرفته العميقة  الطويلةعثمان وسوف نعتمد على خبرات . غير مسبوقة يةفي ظروف استثنائية وبيئة تشغيل

ما و  ،الةمهاراته ونهجه العملي واالستباقي في إيجاد الحلول الفعّ إلى جانب  ،لقطاع بصورة عامةبالشركة وا
بانسيابية تامة وكفاءة  اإلضافيمهام هذا المنصب  نقللضمان ، راسخ والتزام سلوكيات عمل من يتمتع به

 ".عالية
 

 – انتهى -
 

 : "نبذة عن "أرامكس
ي المالي تحت رمز التداول  ي سوق دب 

 
قل والحلول اللوجستية الشاملة ومدرجة ف

ّ
 لخدمات الن

ً
. تأسست (DFM: ARMX)أرامكس هي مزّود رائد عالميا

ي عام 
 
كة ف  بخدماتها المخصصة   1982الشر

ً
كمشغل لخدمات الشحن الشي    ع، وما لبثت أن تطورت بشعة لتتحول إل عالمة تجارية معروفة عالميا

ي بورصة ناسداك )من العام و 
 
كة عربية أدرجت أسهمها للتداول العام ف  2002حتى  1997منتجاتها المبتكرة. وتعتب  أرامكس أول شر

ً
(. ويعمل لديها حاليا

ي  65موقع ضمن أكبر من  600موظف يتوزعون عىل ما يزيد عن  15,500أكبر من 
توفر لها  دولة حول العالم، وهي تقود شبكة قوية من التحالفات التى

 وتجمع بي   
ً
 عالميا

ً
ي مجال الشحن الشي    ع حول العالم. وتتضمن مجموعة الخدمات المقدمة من قبل أرامكس خدمات  40حضورا

 
كة مستقلة ف شر

، خدمات الشحن، إدارة سلسلة التوريد والحلول اللوجستية المتكاملة، وإدارة المعلومات والسجالت، وحلو  ل التجارة الشحن الشي    ع المحىلي والعالمي
ونية وخدمة "شوب آند شيب" )  . (Shop and Shipاإللكبى

 
 . www.aramex.comلمزيد من المعلومات، يرج  زيارة: 

 
 تابعونا عىل: 

 

     
 

 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ: 
 مجموعة برنزويك        أرامكس

 سيلي   أسود       محمد القاسم
يك منتسب   االتصاالت المؤسسية الخارجية والعالقات العامة –مدير أول   شر
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 : ي
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