alfahirh sky

حول مؤسستنا
تم إنشاء مؤسسة افق الفهيرة لتقنية المعلومات ( الفهيرة سكاي ) مطلع عام 4102
بسجل تجاري رقم  1411010420مقرها المملكة العربية السعودية منطقة الباحة
وتعمل في مجال استضافه وإنشاء مواقع إلكترونية وحلول المشاريع الرقمية اضافه الى
التسويق االلكتروني رابط موقعنا https://www.alfahirh.com.sa

 رؤيتنا

 مهمتنا

أن نحوز على رضى العميل
وتقديم أفضل الخدمات
المناسبة مع احتياجات
ومتطلبات العمالء من شركات
ومؤسسات وافراد وفق
المعايير التقنية العالمية

 خطوتنا االولى

توفير معايير الجودة العمالنا
وتقديم افضل الحلول والدعم
لعمالئنا الكرام ،فرضاهم أولى
اهتماماتنا .وأن نستثمر أفضل
الكفاءات الفنية والخبرات
التقنية

 قيمنا
تطوير مؤسستنا بالقيم
األساسية التي انطلقنا من
خاللها في رسم وإدارة أعمالنا
ومشاريعنا المتنامية في
السوق ،والمتمثلة في وضع
حاجات ومتطلبات عمالئنا

هي التمكين والتواصل من خالل الفهيرة سكاي .هذا ما نحن من أجله وهذا

ما نستمتع به .وهذه هي الطريقة التي نساعد بها األفراد والشركات على النجاح.

نحن نستجيب إلحتياجاتكم

نمكن عمالئنا بالحل

المناسب  .بتوفير الوقت والمال باالعتماد على خبرتنا في هذا المجال

خدماتنا
نحن ال نعمل على األفتراضات
نعمل على الخبرة والحس السليم  ،وأفضل أساليب تتماشى مع المشهد التكنولوجي

 االستضافة
نختار لك االستضافة المناسبة
التي تعمل جنبا الى جنب مع
برنامج موقعك االلكتروني

 منصة الموقع
تنفيذ فكرتك بمنصة قابله
للتطوير وتحقق ما نسبته 01 01
 %بأقل التكاليف

 التصميم
نصمم الهويات التجارية
والبيانات الصورية واالعالنات
ذات العالقة بمشروعك

 دراسة المشاريع
نقدم لك توضيح مبدئي من إمكانية تنفيذ مشروعك فنحن ال نعتمد على الطرف الثالث

استخداما إلنشاء موقع ويب
 ووردبريس باإلضافة إلى كونه النظام األساسي األكثر
ً
أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الوظائف اإلضافية والمكونات التي يتم تثبيتها بسهولة أثناء إنشاء موقعك
تقريبا في التخصيص ويحل اغلب مشكالت البرمجة الخاصة
على الويب  ،مما يمنحك خيارات غير محدودة
ً

إتصل بنا
الممكلة العربية السعودية – منطقة الباحة

يمكنك النقر على االيقونات والوصول إلينا

بريد المؤسسة الرسمي
info@alfahirh.com.sa

+966551019920
+966551019920

ساعات التواجد

@alfahirhsky

 12.11مساء –  00.01مساء

@alfahirhsky

أيام العمل
االحد  -الخميس

@alfahirhsky
@alfahirhsky

الدعم الفني

7/42

شكرا لكم
alfahirh sky
www.alfahIrh.com.sa

