
 2020Date: Thursday, 28th May 2020مايو  28الخميس،  التاريخ:

 سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
 رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 

 رئيس قطاع العمليات 
 سوق دبي المالي

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

HE Hassan Abdulrahman Al Serkal 
Executive Vice President – Chief 
Operations Officer 
Head of Operation Division 
Dubai Financial Market 
Dubai, UAE 

 Subject: Appointment of Acting COO for Aramex PJSCالموضوع: تعيين مدير تنفيذي للعمليات باإلنابة 

 ,Greetingsتحية طيبة وبعد،،،

شركة أرامكس عطفًا على الموضوع أعاله، نلفت انتباه سعادتكم إلى أن 
السيد عثمان الجدا بمنصب المدير التنفيذي )ش.م.ع( قامت بتعيين 

استقال من منصبه كمدير الذي لسيد إياد كمال خلفًا لللعمليات باإلنابة 
 .يتم تعيين مدير تنفيذي دائم للعملياتإلى أن ، شركةلتنفيذي للعمليات ل

Reference is made to the above subject, we would like 
to notify you that Mr. Othman Aljeda has been 
appointed as Acting Chief Operating Officer for 
Aramex PJSC, following the resignation of Mr. Iyad 
Kamal from his position as the Company’s Chief 
Operating Officer, and until a permanent successor is 
named. 

يشغل الجدا حاليًا منصب الرئيس التنفيذي اإلقليمي لشركة أرامكس في 
 1994أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وكان قد انضم إلى الشركة في العام  

شبكة أرامكس العالمية مستهاًل إياها في وتقّدم في مسيرته المهنية ضمن 
دول مجلس التعاون الخليجي لينتقل بعد ذلك لدعم وتطوير عمليات 
الشركة في أسواق الشرق األقصى. وعلى مدار عشر سنوات في الفترة 

، ساهم الجدا بدور كبير في تأسيس 2017و 2007الممتدة بين عامي 
ة المطاف قيادة عمليات أعمال أرامكس في منطقة آسيا وتولى في نهاي 

الشركة في القارة اآلسيوية من خالل منصب الرئيس التنفيذي اإلقليمي 
لتلك المنطقة. وتحت قيادته، وّسعت أرامكس قاعدة عمالئها وعملياتها 

 تماشيًا مع استراتيجيتها وأهدافها طويلة المدى. 

Mr. Aljeda currently serves as the Regional CEO for 
Aramex in Europe, North America and Asia. He joined 
the Company in 1994 and grew within the global 
network having started in the GCC and thereafter 
moved to help build the Far East operations. For ten 
years, between 2007-2017, Alejda played a crucial role 
in establishing Aramex’s Asia region business, and 
eventually led the Asia business as CEO. Under his 
leadership, the Company’s client base and operations 
grew in line with the long-term strategy of the 
business. 

 , Sincerely yoursوتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

بشار عبيد 
الرئيس التنفيذي 

أرامكس )ش.م.ع( 

Bashar Obeid 
CEO 
Aramex PJSC 


