
 
 

 السورية لشركات البرمجيات   االعتمادية 
Syrian Accreditation for Software Companies 

(SASC) 

 المواصفات والشروط 
 

البرمجيات وصدور   السورية لشركات  الوزراء على إطالق االعتمادية  السيد رئيس مجلس  م ــــــــــرق  الغـــــالببعد موافقة 
  في تنفيذ مشاريع تقانة المعلومات الحكومية عطي أفضلية  ي    الذي   عن رئاسة مجلس الوزراء  ٦/١١/٢٠٢١تاريخ    //ب ٤٠/١٥/

 . إلى الشركات المعتمدة الكبيرة
 الشروط التالية:المواصفات و، وذلك وفق تعلن وزارة االتصاالت والتقانة عن إطالق االعتمادية السورية لشركات البرمجيات

وهو املرجع الدويل األهم يف هذا اجملال واملعتمد يف    النسخة الثانية،  CMMI: ترتكز االعتمادية على النموذج  مرجعية االعتمادية •
  خالل موقع الوزارة. من مفاهيم االعتماديةوعلى  CMMIمنوذج على  ميكن التعرف أكثر  كافة دول العامل.

الذي حيتوي    CMMIv2 ML 2: Managed: تقتصر االعتمادية حالياً على مستوى النضوج الثاين   مستوى االختبار ومواضيعه •
 املواضيع التالية:

1. Requirements Development & Management 

2. Configuration Management 

3. Estimating 

4. Planning 

5. Monitor & Control 

6. Process Quality Assurance 

7. Managing Performance & Measurement 

8. Supplier Agreement Management 

 وستعمل الوزارة على إدخال مستوايت أعلى بعد فرتة كافية لتقييم نتائج تطبيق االعتمادية.
، وتُعَتمد النتائج من قبل الوزارة، وليس  Benchmark appraisalاملسماة  النموذج  وصفة يف  الطريقة امل  نستخدم :  طريقة االختبار •

 .cmmiمن قبل معهد 
 ت.الذي سيخضع لالختبار وميكن أن يكون كامل الشركة أو قسم تطوير الربجميا  اجلزء من الشركة: جمال االختبار •

، وميكن هلا  الجتياز االختبار: تعمل الشركة املتقدمة للحصول على االعتمادية على تطوير مقدراهتا لتكون جاهزة  جهوزية الشركة •
 . )املستشار( املعتمدين أبحد اخلرباءو بدليل الشركات االستعانة

املعتمدون • تصدر  اخلرباء  أن  الوزارة:  ميكن  الذين  لديها  املعتمدين  اخلرباء  للشركات  قائمة  االستشارات  فرق   يقدموا    ويرأسوا 
والذين تلقوا تدريب سابق وشاركوا يف   ٢٠١٢الذين شاركوا يف مشروع الوزارة املنجز عام  اعتماد اخلرباء  مبدئياً  سيتم    .اتاالختبار 
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لوزارة، وتعمل الوزارة على أتهيل جمموعة إضافية من اخلرباء لزايدة إمكاانهتا أعمال أتهيل الشركات بشرط اتباع دورة ترميمية تقيمها ا
 يف أتهيل واعتماد الشركات.

 : تقدم الشركة ابالستعانة ابملستشار خطتها لتطوير مقدراهتا إىل الوزارة بغرض حتديد موعد االختبار. خطة التطوير •

 رئيس فريق االختبار  املعتمد  ابلتنسيق مع الشركة املتقدمة بتحديد املوعد النهائي لالختبار واخلبري  الوزارة: تقوم  رئيس فريق االختبار •
 . املسؤول عن اختبار الشركة

 الوزارة : يشكل رئيس فريق االختبار فريق االختبار ابلتنسيق مع الشركة ومبا ينسجم مع طريقة االختبار، ويعلم  تشكيل الفريق •
 ق. الفري مبعلومات أعضاء

تقييم الشركة بشكل  : جيري االختبار يف املوعد احملدد من قبل الوزارة ووفق طريقة االختبار ويتطلب مخسة أايم. ويتم خالله  االختبار •
 .الشركة قيد التنفيذ يفوتطبيقها على عدة مشاريع  ها آليات عمل تدقيقخالل  منمعياري و موضوعي  

ويرسله موقعاً من قبل الفريق ومصادقاً من قبل مدير  الوزارة: يصدر فريق االختبار نتائج االختبار وفق منوذج تضعه نتائج االختبار •
 الشركة. 

 وابالستعانة أبحد اخلرباء املعتمدين.  قواعد تدقيق معتمدة بتدقيق النتائج وفق  الوزارة: تقوم تدقيق النتائج •

االعتمادية • متنح  منح  موقع  االعتمادي  الوزارة:  يف  الشركة  وتسجل  والتدقيق  االختبار  نتائج  على  بناء  للشركة    الوزارة ة 
www.moct.gov.sy الذي ميكن البحث فيه للتأكد من اعتماد الشركة. يف سجل الشركات املعتمدة ، 

: االعتمادية صاحلة ملدة ثالث سنوات وميكن جتديدها ملدة سنتني بعد انتهائها إبجراء اختبار جديد من النوع  صالحية االعتمادية •
Sustainment Appraisal . 

: ميكن للشركات السورية اليت تعمل يف جمال صناعة الربجميات التقدم إىل الوزارة للحصول على االعتمادية،  التقدم إىل االعتمادية  •
 مكن الحصول عليه من موقع الوزارة.الذي ي FRM-SASC-01 دممنوذج التقوذلك وفق 

التقدم:   • و يشرتط  شروط  لشركة  املتقدمة متتلك سجل جتاري  اجلهة  تكون  للشركة جمهز مبستلزمات صناعة أن  رمسي  مقر  وجود 
 يف جمال تقانة املعلومات. كادر بشري كاف يعملالربجميات وأن يكون لديها  

 
  مديرية التطوير التقاين-ميكن للشركات الراغبة ابلتقدم إىل االعتمادية التسجيل لدى وزارة االتصاالت والتقانة

 techdev@moct.gov.syالربيد اإللكرتوين إبرسال طلب التسجيل وفق منوذج التقدم إىل 

 
 للمزيد من املعلومات:  

 0113311532أو االتصال ابلرقم  وزارة االتصاالت والتقانة-شارع العابد-زايرة الوزارة يف دمشق
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