
لمة
تــجــمــعــنــا

تعرف علينا أكثر



ما ستتعرف عليه في هذا العرض

.تعرف على عائلة لمة

.األعمال التي قمنا بها

.فريق العمل

.التقنيات المستخدمة

.المجاالت التي نعمل بها

.نبذة عن لمة

.الرؤية والرسالة

.القيم واألهداف



مساهمةً منها في إحداث تنمية مستدامة، والدفع

المستمر لتطبيق التحول الرقمي في مختلف 

المجاالت، وصوال إلى مجتمع المعرفة الذي أصبح

.ضرورة عصرية لكل المجتمعات الحديثة

لول شركة ليبية رائدة تسعى لتقديم أفضل الح

الرقمية لقطاعات األعمال التجارية والصناعية 

.والخدمية

ول تسعى منذ تأسيسها للتميز عبر تقديم حل

محيطها، مبتكرة، ذات أثر واضح في

لمةعننبذة

.صراتةيقع المبنى الرئيسي للشركة في مدينة م.م2017تأسست سنة 

.بيئة وثقافة عمل مُميزة.مساحات مفتوحة ومكاتب عمل مشتركة



الرؤية
ي تقديم فودولياًمحلياًمتميزاًأن تكون الشركة مصدراً

ار في حلول تقنية رائدة وفعالة،  وراعية لإلبداع واالبتك

.هذا المجال

الرسالة

بتقديم أفضل الحلول بما يخدم قطاعات زم لمةتتل

ين األعمال محلياً ودولياً، وإتاحة الفرصة لكل المبدع

ات لتنفيذ أفكارهم، وتطوير قدراتهم، وإقامات الشراك

.مع المؤسسات المحلية والدولية الفاعلة



القيم

الجودة والتميز

ــا فــي عــال ــز اــدماتنا هــي عنوانن ــا وتمي م جــودة منتجاتن
.مليء بالمنافسين

دعم االبداع واالبتكار

ر اإلبـداعي، الحلول المبتكرة هي نتيجة طبيعية للتفكي
.ملينالذي نحرص على استقطابه وتنميته لكل العا

المسؤولية المجتمعية

تكنلمإنجهودناوكلالمجتمع،هذاأبناءنحن
.لهاقيمةفالوتنميتهتطويرهبهدف

العمل بروح الفريق

، لــم يعــد اليــوم باســتطاعة الفــرد انجــا  مهــام كبيــرة
.لذلك فإن فرق العمل المدربة هي ايارنا الوحيد

الشراكات الفاعلة

 يمكـــن ألي مؤسســــة أن تحيـــا منفــــردة، بـــل الكــــل ال
.يتعاون ويتفاعل للوصول إلى أعلى المستويات



األهداف

بتكار تقديم منتجات وحلول رقمية تتسم بالذكاء واال

.والفعالية في حل المشكالت وادمة العمالء

دعم المجتمع وتوفير فرص عمل محترمة في قطاع

.يتسم بالنمو على مستوى العالم

توطين المعرفة والصناعة البرمجية وفق أحدث 

.التقنيات

توفير االستشارات التقنية للقطاعات العامة

.والخاصة

ل إشاعة الثقافة الرقمية ودعم التحول الرقمي لك

.القطاعات والمؤسسات



مقر الشركة



المجاالت التي
نعمل بها

كن على دراية بمجاالت عملنا



بتطبيقات ومواقع الوي

.التوافق مع مختلف األجهزة والشاشات

.السرعة في األداء

.تحسين ظهور الموقع في محركات البحث

.متابعة ودعم فني

.تطبيقات ويب مخصصة

.األمن واألمان

.تجربة استخدام مثالية

.ربط مع منصات التواصل االجتماعي

قع يقات وموانقوم بتوفير كل ما يتعلق بخدمات تطوير تطب

.الويب



تطبيقات الهاتف النقال

Native iOS Development.

اتف نقوم بتوفير كل ما يتعلق بخدمات تطوير تطبيقات الهو

.الذكية

Native Android Development.

Cross-Platform Development.

Web Development.



نظم المعلومات الجغرافية

مع كل ما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية التي تعمل على ج

.وتحليل وتخطيط جميع أنواع البيانات

بيانات ارائط

تطبيقاتتحليل



أمن وسالمة المعلومات

اتراق مهما كان حجمها أو ال توجد مؤسسة بعيدة عن اإل

.أهميتها

.ااتبار ااتراق التطبيقات

.ااتبار ااتراق المواقع

.الدااليةاتااتبار ااتراق الشبك

.الخارجيةاتااتبار ااتراق الشبك

.الهندسة االجتماعية



الدعم الفني

عم فني ؤمن في لمة بأن المنتج الناجح هو المنتج الذي يحظى بدنُ

.وادمة عمالء ممتا ة

.الحضور الشخصي

.البريد اإللكتروني

.مركز المساعدة

.ادمات الرد اآللي

.تصال المباشراإل

.التعليمات واألسئلة الشائعة

.دروس الفيديو



التدريب واإلستشارات

.برامج تدريبية متخصصة

.شهادات معتمدة محلياً ودولياً

.تحليل الفجوة

.تطوير األعمال

.ناالتدريب على استخدام منتجاتنا وحلول

ها عبر التي اكتسبناوالمعارفيتمتع فريقنا بمجموعة من المهارات 

.ة مخصصةسنوات والتي تتيح لنا تقديم برامج تدريبية واستشاريال



عائلة لمة

تعرف على عائلتنا

مساحة عمل مركز رياضي بستشارات والتدريلإل لتقنية المعلومات
lamah.comcts.lamah.commisaha.ly lamah.fitness



األعمال التي
بهاقمنا

ألق نظرة على بعض من أعمالنا



مـكــاني
makani.ly

تطبيق العنونة األول من نوعه في ليبيا والذي يقوم 

سهل بتخصيص عنوان مميز وفريد لكل مبنى في ليبيا، وي

.عملية التنقل من مكان آلار

+65
Different
Cities

3k
Daily operation 
research

200k
Downloads 
and growing

1.3 M
Registered 
address

:كنا مسؤولين عن

Dashboard
Development

Data
Collection



المنطقة الحرة مصراتة
mfzly.com.ly

وقعة المت)تطبيق ويب يتم من االله متابعة حركة السفن 

الوصول، سفن المخطاف، السفن الراسية، السفن 

(.المغادرة

جها إضافة إلى تتبع شحنات الحبوب وعمليات داولها وارو

ريغالتفسفن الحبوب الراسية، )من وإلى صومعة الحبوب 

(.اليومي، توقعات التفريغ، التسليم المباشر

:كنا مسؤولين عن

Project
Management

App
Design

Backend
Development



يةنظام األرشفة اإللكترون

archive.com.ly

نظام ويب يستخدم إلدارة أنواع مختلفة من الملفات 

ومشاركتها مع المستخدمين داال المؤسسة الواحد كل 

(.مسؤول أو مستخدم)حسب صالحياته 

لعل أهم ما يميز هذا النظام هو الواجهات البسيطة 

ين والسهولة في اإلستخدام، مع إمكانية التراسل داالياً ب

.مختلف مستخدمي النظام

:كنا مسؤولين عن

Project
Management

App
Design

Backend
Development



ةنظام إدارة الموارد البشري

HR System

نظام إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين المصمم 

.ليبيةاصيصاً ليتماشى مع احتياجات وثقافة المؤسسات ال

رية هو نظام ويب يقوم بمكننة جميع اإلجراءات والعمليات اإلدا

.األساسية مما يُوفر الوقت

حيث يساعدك في استكمال إجراءاتك بسالسة، ويُعز  من

ما تفاعل موظفيك، إضافةً إلى فهمه لثقافة المؤسسة ك

.يتوافق مع نظام العمل الليبي

:كنا مسؤولين عن

Project
Management

App
Design

Backend
Development



مقياس جودة الهواء
Air Quality Index (AQI)

تطبيق ويب لرصد جودة الهواء من االل مستشعرات 

 ,NO)موضوعة في أنحاء مختلفة من المدينة لقياس كل من 

NO2, CO, CO2, PM1, PM2.5, PM10, Humidity, Pressure, 

Temperature.)

لى أحد وباإلعتماد على تركيز ملوثاث الهواء فإننا سنتحصل ع

غير صحي ألفراد ، متوسط،جيد)مستويات الجودة 

(.اطير،غير صحي جداً،غير صحي،المجموعات الحساسة

:كنا مسؤولين عن

Project
Management

App
Design

Backend
Development

Project
Installation



را  مصحف ليبيا برواية قالون عن نافع برسم الخ

ذي مُطابق تماماً للنسخة الورقية من المصحف ال

تم طباعته من قبل الجمعية الشرعية للعلم 

.والدعوة

:كنا مسؤولين عن

iOS
Development

App
Design

Android
Development

7000
Downloads 
and growing

مصحف ليبيا
quranlibya.com



مصلحة الجوازات
بوالجنسية وشئون األجان

د حجز مواعيإلى تسهيل عملية هذا التطبيقيهدف 

عن بُعد دون الحاجة استصدار جوا ات السفر

يتيح شخصي؛ حيثلمتابعة المكاتب اإلدارية بشكل

الوصول إلى كافة اإلجراءات المتعلقة بعملية 

تبع من الحجز المبدئي وتبدءً،استصدار جوا  السفر

ن حالة الجوا  وانتهاءً باستالم الجوا  عند تجهيزه م

.المعنيقبل المكتب

:كنا مسؤولين عن

Project
Management

App
Design

Backend
Development



مقهى مساحة

يمثل هذا التطبيق حلقة الوصل بين  وار مساحة 

وادمات المقهى، حيث يستطيع الزائر تحديد األصناف

ق يتم التي يريدها ومن تم تحديد مكتبه، وفي غضون دقائ

.توصيل طلبه إليه

:كنا مسؤولين عن

iOS
Development

App
Design

Android
Development

676
Active user

Backend
Development



مؤسسة ساهم

sahem.ly

مؤسسة مجتمع مدني تعمل على اعداد وتنفيذ 

حر ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل ال

.وروح ريادة األعمال واإلبتكار وتنويع مصادر الدال

:كنا مسؤولين عن

Project
Management

App
Design

Backend
Development

16
Productive 
project

20
Service 
project

7
Commercial 
project



فريق العمل

.شخص طموح ومُحب للعمل جاهزون لإلنطالق45أكثر من 

Android DevelopersiOS Developers

Backend DevelopersFlutter Developers

QA SpecialistsFrontend Developers

Graphic DesignersUX / UI Designers

Business AnalystsData Entries

Cyber Security EngineersR & D Engineers

Network Engineers



Android

IOS

Cross-Platform

Web

Design Tool

Database

مةالمستخدالتقنيات 



1 J Misrata, Libya F7P5G

يُسعدنا أن نكون شُركائكم على المدى الطويل

info@lamah.com 0914900080www.lamah.com

طه الرعيض

المدير التنفيذي

علي عقوب

المدير التقني

أحمد أبوالشرود

مدير العمليات
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