
قارعلل عيزوت ةيقافتا Keyston ةكرش عيقوت
Western Digital عم

Keyston signs Distribution Agreement for Iraq with

Western Digital

Distribution عيزوتل ةدمتعم ةكرش يه

نيزختلا لولح نم ةلماك ةعومجم

ةقطنم يف Western Digital® كلهتسملل

قارعلا

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES,

September 5, 2022 /EINPresswire.com/

– ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد --

Keyston تنلعأ – 2022 سطسغأ 30

Distribution تعّقو ةكرشلا نأ

Western ةكرش عم عيزوت ةيقافتا

Digital Corporation (WDC)، ةكرش يهو

نيزخت لولح لاجم يف ةدئار ةيملاع

ةيقافتالا هذه لّوخت .تانايبلا

نم ةلماك ةعومجم عيزوت Keyston ةكرش

Western ةكرش نم كلهتسملا لولح

Digital بلطلا ةيبلتل اهل جيورتلاو

.قارعلا ةقطنم يف ديازتملا

ةعيلط يف Western Digital تناك املاطل

ءاحنأ عيمج يف اهعسوت لصاوتو ةقوبسم ريغ ةرفط تثدحأ تاراكتباب تماق يتلا تاكرشلا

كلهتسملل نيزختلا لولح ةعومجم بلجت نأ اهنأش نم Keyston عم ةكارشلا .طسوألا قرشلا

.قارعلا ءاحنأ عيمج يف تاونقلا ءاكرش نم ةعساو ةكبش ىلإ WDC نم ةعساولا

يف Western Digital ةكرشل تاعيبملا لوأ ريدم ،نيدلا فيس ةجاوخ لاق ،ةكارشلا ىلع اًقيلعتو

نم اًءدب نيزختلا لولح نم اهل ليثم ال ةعومجم Western Digital مدقت" :طسوألا قرشلا ةقطنم

عم ةيجيتارتسإلا انتكارش طلست .صصختلا ةيلاع ءادألا تاكرحم ىلإ ةلومحملا ةزهجألا

Keyston يسيئرلا يجيتارتسإلا قوسلا يف انتاونق ةكبش زيزعتو عيسوتب انمازتلا ىلع ءوضلا

نيب نيزختلا تامدخو لولح ىلع ةديازتملا تابلطلا ةيبلتل ،ربكأ ةروصب قارعلل

.نيكلهتسملا

:Keyston Distribution ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو ةرادإلا سلجم سيئر ،دجمأ يدهم لاقو

ةنكمم ةميق لضفأ قيقحت فدهب ،Western Digital عم ةيقافتالا هذه عيقوت اندعسي"

.ةلوهسو ةعرسب هيلإ لوصولاو هظفحو ىوتحملا مادختسال نيكلهتسملل

سكعت امك .انئالمع تاعلطتو تاجايتحا ةيبلتل ةثيثحلا اندوهج ىلع ةداهش يه ةيقافتالا"

http://www.einpresswire.com


يتلا قطانملا يف ءالمعلا ىلإ لوصولل ةصنمب مهديوزتو انيعئابل ربكأ ومن قيقحتل انحومط

،Keyston يف لامعألا تاعاطق فلتخم رابتعالا يف ذخألا عم  .يوق روضحب Keyston اهيف عتمتت

ميدقتل انتعانص نم ةددعتم تاعاطق ىلإ لوصولا نيعئابلا نم انئاكرشل حيتت ةيقافتالاف

.ةمتاخك هناسل ىلع كلذ ءاج ،"مهلولحو مهتاجتنم

Keyston Distribution لوح ةذبن

Keyston تارايلمب ةعماج ةكرش يهو ،لاتيجيد دجم ةعومجمل ةعباتلا عيزوتلا ةدحو يه

طسوألا قرشلا ةقطنم ءاحنأ عيمج يف اًيمقر لامعألا ليوحتل ةيؤرب عتمتت تارالودلا

.ةلقتسملا لودلا ةطبارو ايقيرفإ لامشو

تارامإلا يف ريهش يميلقإ عزومل ةيلحملا تايلمعلا ىلع Keyston تذوحتسا ،2021 ماع يف

اذه لالخ نمو .رطقو تيوكلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قارعلاو ةدحتملا ةيبرعلا

عم بنج ىلإ اًبنج اًماع 25 نع ديزت ةيناديم ةربخ اًضيأ Keyston تبستكا ،ذاوحتسالا

.نيعئابلا نم انئاكرشل دمألا ةليوط تاقالعلا

يف تاكرشلا ىلإ لوصولا نم مهنيكمتو مهتئف يف نييملاعلا نيعئابلا لضفأ دادعإ وه انفده

نم عيزوتلا ماظنو تاجتنملاو ةعانصلاب انتفرعم اننكمت .ةقطنملا يف ةدعاولا قاوسألا

.ةلماش ةيفارتحا تامدخو لولحو ةركتبم ايجولونكت ريفوت

ةقطنم يف عيزوتلا اهب متي يتلا ةقيرطلا Keyston ريغتس ،اًيمقر نّكمم عيزوت موهفمك

.ةميقلا ةلسلس ربع ةيحبرلاو ةءافكلا قلخ ينعي ام ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

www.keyston.com ىلع Keyston Distribution لوح تامولعملا نم ديزم رفوتي

ةياهنلا

عم لصاوتلا ىجري ،لصاوتلا لئاسو تاراسفتسال ةبسنلاب

Keyston Distribution FZCO
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