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1911  السامرائي، عامسلمان صورة (املبتكر) داود    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO OUR PARTNERS  
MDs Mission statement 

The MDs mission statement outlines a clear understanding of our 

alliance's purpose and what it delivers to communities, countries, 

and partners. It is an action-based statement that explains the 

purpose of the alliance and how we serve our customers . 

 

مهمة    حيدد يقدمه    MDبيان  وما  حتالفنا  لغرض  ا 
ً
واضح ا 

ً
فهم

يوضح   اإلجراء  على  قائم  بيان  هو  والشركاء.  والبلدان  للمجتمعات 

 .الغرض من التحالف وكيف خندم عمالئنا.

https://www.samaraee.com/en/asf90/roadmap/
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يف25خربة   ا 
ً
تنفيذ    ، االسرتاتيجي التخطيط  عام الكربىخربة  والتقنية  الصناعية  متويلها.    خططوتهيئة    املشاريع 

هندسية، مفكر   خربة،  خربة صناعية  ،تقنية  خربة  ،الذكاء اجلماعيفرق  إدارة  خربة    ،يف االبتكار االسرتاتيجي  عام30

،  يلها لفرصختطي التهديدات وحتو  خربة  ، التحمل  قدرة ،حتدى الوضع الراهن  خربة  ،الفهم القرائي  قدرة   إبداعي،

)، بعد التصنيعت ( خربة التصميم اهلندسي والتقني مبختلف انواعه، طيار فاحص للطائرا  ،املعرفة والتواصل  خربة

ا من املعرفة يف35  ، والوطني  هندسة األمن القومي  خربة اإلدارة التنفيذية، خربة
ً
 صناعة تقنيات الدفاع واالمن  عام

هلا  ،  والطريان يتعرض  التي  التهديدات  لتخطي  احللول  ابتكار  على  البيئية، القدرة  (األمنية،  والدولة   اتمع 

       ، عامليةبراءات اخرتاع  مبتكر اسرتاتيجي للعديد من التقنيات احلاصلة على  ،) وغريهاالبيولوجية

 
25 years of experience in strategic innovative planning, experience in executing innovative 

industrial Mega projects, and preparing its business and financial plans. 30 years in strategic 

innovation, collective intelligence, technical experience, industrial experience, engineering 

experience. Creative thinker, Reading comprehension capacity, status quo, stamina, Skillful 

in: Turn threats into opportunities, knowledge and communication skill, engineering and 

technical design Innovation skill, Test pilot (after Aircraft manufacturing) skill, executive 

management skill, National security engineering Innovation skill, 35 years of knowledge in 

Defense & Aerospace industries, Security technologies Innovation, Innovative Solutions to 

overcome threats to society and the state (security, environmental, biological) and others. 

Strategic innovator, holds many patents globally. 

       التنفيذية لـــ رئيس التحالفاخلربة 

 األردنية (إرادة ملكية) عن صناعة الطائرات  –(بالوالدة)  ة : العراقياجلنسية 

السامرائيمؤيد   
 لدولة واتمعدمة اخل  االسرتاتيجي ر االبتكاالتخصص: 

 ) MD(رئيس حتالف  

https://www.techtarget.com/searchcio/definition/strategic-planning
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/research/research-summaries/flyvbjerg_megaprojects.pdf
https://www.innovationtraining.org/innovation-skills-for-the-future/
https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
https://www.youtube.com/@muayadalsamaraee
https://www.oxfordowl.co.uk/welcome-back/for-school-back/pathways-page/pathwayslist/teaching-comprehension/background-questions-tc/wales--16/what-is-reading-comprehension-and-why-is-it-important--2
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/challenging-the-status-quo
https://www.linkedin.com/pulse/leadership-stamina-priority-self-management-archangel-ph-d-/
https://www.linkedin.com/pulse/every-threat-opportunity-liz-koh/
https://www.cipp.org.uk/resources/news/the-importance-of-communication.html
https://www.mitre.org/our-impact/rd-centers/national-security-engineering-center
https://www.samaraee.com/en/asf77/references/
https://www.kmwsh-global.com/en/subpage/covid-19/
https://www.tsama-aircraft.com/en/subpage/innovation-patent-publications/
https://www.innovationtraining.org/innovation-skills-for-the-future/
https://www.innovationtraining.org/innovation-skills-for-the-future/
https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
https://www.youtube.com/@muayadalsamaraee
https://www.oxfordowl.co.uk/welcome-back/for-school-back/pathways-page/pathwayslist/teaching-comprehension/background-questions-tc/wales--16/what-is-reading-comprehension-and-why-is-it-important--2
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/challenging-the-status-quo
https://www.linkedin.com/pulse/leadership-stamina-priority-self-management-archangel-ph-d-/
https://www.tsama-aircraft.com/en/subpage/innovation-patent-publications/
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ذلك.  لــــمن اجل ابتكار احللول املطلوبة  (بكل أنواعها) قدرة على اكتشاف أوجه القصور  ال : الشغف  

Passion: the ability to discover failings (all kinds of failings) in order to 

innovates the solutions required for that. 

اع  ــوالدف لطريانا االبتكار التقني لألمن و

 
 

   1997 لغاية 1987
 دراسات خاصة  

   2008 لغاية 1998 والدفاع االقليمي لطريانا االبتكار التقني لألمن و
 دراسات خاصة   

 والصناعي   التقني   تطوير وال   البحث العلمي و   التعليم 

   2039 لغاية 2009
 

 يــــوالدفاع العامل لطريانا االبتكار التقني لألمن و
 دراسات خاصة  

   2050 لغاية 2020 ا احليوية ـالتكنولوجي  -املدمج االبتكار اهلجني 
 دراسات خاصة   

Ongoing  

       اخلربة التنفيذية لـــ رئيس التحالف

 اللغات 
 العربیة 

 االنجلیزية 

 التركیة  

 اهلوايات 

+90 507 080 08 65          

Türkiye 

Baghdad, Iraq 1967 

muayad@samaraee-innovation.com  
 

https://www.linkedin.com/in/muayad-s-dawood-alsamaraee-371a57147/
mailto:muayad@samaraee-innovation.com
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 MDsحتالف رئيس رسالة 

 

، على غرار منظمة غري رحبية. التحالف  العلوم واهلندسة واالبتكار   املتخصص يف  MD  تـحالفيعمل  

 (لعائلة  
ً
يف مجيع   MDsكار  لتحالف وجمموعات االبتلمؤسس  ــــ  ) كمؤيد السامرائي مملوك حصريا

  ... خارج العراق منذ    تحالف. بدأ عمل ال1987عام    عمله يف العراق منذ  تحالفبدأ الأحناء العامل. 

عام الكندا ودول أوروبية خمتلفة منذ    اىل   التحالف  عمل  قنطل ام  ثاألردن. ...  من  . ...  1997عام  ال

2003   ) ا 
ً
ومتخصص ا 

ً
عاملي األمن    الفضاء،   الدفاعية،الصناعات    للـــــاالبتكار)    يف ليصبح  هندسة 

بدأ االبتكار    ...  MD حتالف بتكارات  المما وفر االستدامة    اتمعي، االبتكار    )، القومي (إنفاذ القانون

  .داود السامرائي (مبتكر)  )يد (على   1911عام الالصناعي داخل عائلة السامرائي منذ 

 
 

MD-CONSORTIUM, PRESIDENT MESSAGE 
MD Consortium specialized in Science, Engineering, and Innovation. Operates, as a non-

profit organization style. The Consortium is exclusively owned (by Muayad Alsamaraee), as a 

founder of the Consortium and the innovation groups of MDs worldwide. ... The Consortium 

began its work in Iraq Since 1987. The Consortium's started outside Iraq Since 1997. ... Via 

Jordan. ... The innovation programs of MD Consortium were launched the aerospace 

industries innovation via Canada, and other European countries since 2003. The Consortium 

as a global specialize in the (sustainable innovation) of defense industries, aerospace 

industries, national security engineering (law enforcement), and societal innovation, which 

provided sustainability to our work innovations... Industrial innovation began Within the 

Samaraee family Since 1911 by Dawood Alsamaraee (innovator).  

 

 

 

https://www.samaraee-innovations.com/ana_sayfa/
https://www.linkedin.com/in/muayad-s-dawood-alsamaraee-371a57147/
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 )UAM(  الط��ان ا�حضري واملتقدم  :)نقل أحدث مشروع ( )1

    ) فرقاطة مستقبلية غاطسة TSAMAطائرة (: )دفاع أحدث مشروع ( )2
   ) COVID19لفايروسات املتحورة (وقائي) ضد ا-(عال��  ):ي صحأحدث مشروع ( )3

 )Important(   برنامج �علي�ي  STEM  :)تعليم أحدث مشروع ( )4

 ) UNESCO الـــــــــ (يتوافق مع عمل   نظام الهيا�ل ال�جينة املدمجة): بناء أحدث مشروع ( )5

o  غداد املدورة مدينة� 

o  الزقوره 

o  بابل وا�جنائن املعلقة 

o  (مصر) اهرامات ا�ج��ة 

o سور الص�ن   

   أخرى اسرتاتيجية  مشاريع )6

 
 

INNOVATIVE PROJECTS READY FOR IMPLEMENTATION 
1) Latest (Transport) project: Advanced and Urban AirMobility (UAM) 
2) The latest (Defense) project: (TSAMA) Aircraft, A Submersible Frigate 
3) The latest (Health) project: (therapeutic and preventive) Bio Drugs against mutated 

coronaviruses (COVID19) 
4) Latest Project (Education): STEM is an Education Program (Important) 
5) Latest Project (Construction): Hybrid Embedded Structures System (corresponds to 

UNESCO work) 
 

o Round City Baghdad 
o Ziggurat 
o Hanging gardens of Babylon 
o Great Pyramids of Giza (Egypt) 
o Great Wall of China 

 
6) Other projects  

 

 www.samaraee-innovations.com       جاهزة للتنفيذ ة مبتكرمشاريع 

  

https://www.innovative-airmobility.com/en/ana_sayfa/
https://www.tsama-aircraft.com/ar/
https://www.kmwsh-global.com/en/subpage/covid-19/
https://www.samastem.com/en/ana_sayfa/
https://www.education.gov.au/australian-curriculum/national-stem-education-resources-toolkit/introductory-material-what-stem/why-stem-important
https://www.youtube.com/watch?v=tE-Dsa0fkXo&t=56s
https://www.unesco.org/ar
https://en.wikipedia.org/wiki/Round_city_of_Baghdad
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Gardens_of_Babylon
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China
https://www.innovative-airmobility.com/en/ana_sayfa/
https://www.tsama-aircraft.com/ar/
https://www.kmwsh-global.com/en/subpage/covid-19/
https://www.kmwsh-global.com/en/subpage/covid-19/
https://www.samastem.com/en/ana_sayfa/
https://www.youtube.com/watch?v=tE-Dsa0fkXo&t=56s
https://www.unesco.org/ar
https://en.wikipedia.org/wiki/Round_city_of_Baghdad
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Gardens_of_Babylon
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China
http://www.samaraee-innovations.com/
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  (فعال)  حتالف انساني   

ات، اينما  االبتكار يف اتمع   لتنمية  نا من أرباح  %50ستثمر  رسالتنا اإلنسانية ان ن  MDsيف حتالف  

والصناعي   التقني  االبتكار  تنمية  خالل  من  البلد  ذات  يف  نستخدمها  األرباح  هذه  حتققت 

من    %25ستثمر  رسالتنا اإلنسانية ان ن  MDsيف حتالف  ...   والتكنولوجيا احليوية يف اتمع والدولة.

 يف احلياة)    لتنمية   نا أرباح
ً
(املوهوبني من االيتام والنساء واالطفال االقل حظا الفردية لدى  القدرات 

وجمتمعه   حياته  يف  التغيري  صنع  حياول  من  كل  ندعم  حليفنا،  هو  اتهد  االنسان  كانوا،  أينما 

وتطوير حلول MDsوحيتاج خربة يف حتقيق ذلك.  يف حتالف   االفراد  تدريب  لدينا سجل مشرف يف   ،

العربية ا اململكة  األردن،  العراق،  منها  متعددة،  دول  ضمن  الصناعي،  العمل  وتطوير  تمع 

عطائنا   ويستمر  األسيان،  دول  بعض  أمريكا،  كندا،  تركيا،  اليمن،  ليبيا،  عمان،  سلطنة  السعودية، 

 أينما جند فرصة للمنفعة املتبادلة. 

 

 

 كـــــــ (مبتكر اسرتاتيجي)  ) مؤيد السامرائي (  مهمة 

املبتكرون   ، أي شيء يعتربه 
ً

السامرائي (   عتربه ي   مستحيال ا.  )  مؤيد 
ً
ما مييز من ينجح يف  ...  ممكن

واحلياة التي يعيشون  قدرة فهم اآلخرين    . ... هما حولمعرفة وفهم  ، قدرته يف  ممن ال ينجح   االبتكار

     .على اإلطالق  املبتكر هي واحدة من أعظم الصفات التي ميكن أن يتمتع بها ضمنها 

 
 

https://www.linkedin.com/in/muayad-s-dawood-alsamaraee-371a57147/
https://www.linkedin.com/in/muayad-s-dawood-alsamaraee-371a57147/
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 كـــــــ (مبتكر اسرتاتيجي)  )  مؤيد السامرائي ( متيز

جيب ان حيدد املبتكر مىت يتطلب (النجاح اجلماعي) تطوير من خالل االبتكار املستدام، ومىت جيب  

 استخدام االبتكار التخريبي. ... أنواع االبتكار األخرى تأتي بينها، (االستدامة والتخريب).  

 

o املستدام احلالية.    ، االبتكار   واملنتجات 
ً
ا
ً
أسواق ينشئ  احلالية    ال  األسواق  يطور  ولكنه  جديدة، 

التحسينات املستدامة ضد    ضمنمما يسمح للشركات بالتنافس  ...    اعلى. ذات قيمة  لتكون  

   بعضها البعض. 

o  تعمل بشكل أفضل  ميكنها ان  هو إدخال منتج أو خدمة يف صناعة راسخة    ،االبتكار التخريبي

احلاليني من  يؤدي إىل إزاحة رواد السوق    وهذا،  خرى للمنتجات األ وبتكلفة أقل من العروض  

... االبتكار التخريبي يصنع    جديدة اىل السوق مع رواد جدد. صناعة راسخة    سوقهم، وادخال 

 جناحات استثنائية، ويصنع خصوم يف العمل. وهذا حتدي كبري حبد ذاته. 
  
 

 

   كيف يتميز عمل حتالفMDs   

حتالف   يف  (  MDsعملنا  خالل  من  اجلماعي يتم  جمموعة  )،  الذكاء  خالهلا  من  تقوم  التي  العملية 

وتبادل   األفراد جبمع  املشكالت  لـــــــ  وبياناتهم ومهاراتهم    معرفتهم كبرية من  الكربى من  حل 

ا   ةاموع  قدرة خالل  
ً
حتديد املشكالت  يعملون على    كــــــ (شخص واحد)،  على التفكري والعمل مع

 لعددهم هلا  تطوير احللولو
ً
  12،  ، (مثال)ضمن توزيع متوازي ملهام العمل مما خيتصر الوقت وفقا

بشكل فردي يف    ق مشروع مدة تنفيذه سنة واحدة، يتحق  يف)،  عيالذكاء اجلمامبتكر يعملون ضمن (

 الطريق الوحيد الختصار الزمن.  ) الذكاء اجلماعي(من قبل شخص واحد، لذلك يعترب  سنة عمل  12

 

https://www.linkedin.com/in/muayad-s-dawood-alsamaraee-371a57147/
https://www.innovative-airmobility.com/en/ana_sayfa/
https://www.innovative-airmobility.com/en/ana_sayfa/
https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
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جل اخلربة  ا  لدينا 
ً
مقنع التعاون  ا، عل 

ً
حتالفنا)    ومتكافئ أعضاء  (ضمن  بعضهم    الواحد   فريق اليساعد 

ويساهم لديهمون  البعض  ... ) الذكاء اجلماعي (أداء  مستوى  رفع  ل  بأفضل ما  رؤساء   .  (فرق    يتعاون 

معرفتهم  االبتكار)، تنمية  ومهاراتهم    يف  اجلوبياناتهم  ممكن أفضل    تقديم   من  عندما  ...    .أداء 

ا)  االبتكار(فرق    تعمل 
ً
يوجد    مع أن  ميكن  ال   

ً
ذكاء ختلق  الفردي  ضمنفإنها  ضمن    . املستوى  نعمل 

صنع يف دول خمتلفة من العامل، لرفع قدرات هذه الدول على االبتكار و (فرق االبتكار)  لتكوين  حتالفنا 

الفردي   حتفيز النجاح من خالل   الذكاء  قدرات    أبداع  االبداع   الفرد ورفع  للعمل ضمن    ليكون مؤهل 

 املبتكرين.  نصنع لغة التحاور بني عقول ... حنن   .) الذكاء اجلماعي (  مهماتاالبتكار) ألداء فرق (

 

 

 

  االبتكار ملاذا 

من   الرفاهيةيف    االبتكار يسهم   احلد  واتمع،  واجلوعواملرض    للفرد  للمستوى الوصول  و،  الفقر 

الفرد  يعزز قدرة  حيث  ل املشاكل  حلاالبتكار مهم  ...    . حتقيق متطلبات احلياةو املستدام،    التعليمي

ا يف إدخال    وفعالة، مستدامة    ولعن حل  . االبتكار مسؤولوالدولةاتمع  و
ً
ا رئيسي

ً
يلعب االبتكار دور

اإلنتاج ستخدم    ،احلداثة إىل خطوط 
ُ
ي العمالء.  واإليرادات ورضا  السوقية  زيادة احلصة  إىل  مما يؤدي 

   ألمتتة.اتقنيات  وإلدخال يل األعمال  االبتكار لرتقية أنظمة تشغ

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
https://www.youtube.com/watch?v=pO2gVRVFe6w
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ا لإلبداع    21حددت األمم املتحدة يوم    لذلك،قد ال يكون هناك فهم عاملي لإلبداع.  
ً
ا عاملي

ً
أبريل يوم

    لزيادة الوعي بدور اإلبداع واالبتكار يف مجيع جوانب التنمية البشرية. واالبتكار 

إن العامل مدعو لتبني فكرة أن االبتكار ضروري لتسخري اإلمكانات االقتصادية للدول. ميكن لالبتكار  

األعمال اجلماعية توفري زخم جديد للنمو   أن  واإلبداع وريادة  العمل. ميكن  االقتصادي وخلق فرص 

  
ً
 لبعض أكثر املشاكل إحلاحا

ً
توسع الفرص للجميع، مبا يف ذلك النساء والشباب. ميكن أن تقدم حلوال

 مثل القضاء على الفقر والقضاء على اجلوع. 

 

 

 

 

 

  مصادر التدفق النقدي لتحالفMDs 

ا  نليس لدينا  أنذلك بـــــــــــ    ال يعني و  ،ؤسسة غري رحبية مل  وفق أسلوب مشابه   يعملMDs  حتالف  

نعجز عن  ... خبالف ذلك تتوقف مصادر متويل عملنا ومصلحة يف جني األموال ورؤية أرقام جيدة.  

من  حتمل    ... االبتكارات.  تنفيذ  وتعمل  خالل  كلف  يتحرك شركاؤنا  وكندا  على    KMWSHتركيا 

وهي مباشر،  غري  او  مباشر  بشكل   
ً
عامليا االبتكار  التكنولوجيايف    متميزة   تسويق  تتمثل   ،نقل 

ا.   املهمة  االبتكارات  حتويل) يف  TTOاألساسية (  مهمتهم
ً
كل من    إىل منتجات أو خدمات جمدية جتاري

الفوائد  يتلقى  التكنولوجيا  نقل  يف  الشركاء،  يشارك  تتجاوز  التكنولوجيا  نقل  تتأثر    حيث  آثار 

يف   التواجد  زيادة  إىل  يؤدي  مما  واخلدمات  والعمليات  باملنتجات  إجيابي  بشكل    السوق، الصناعة 

 وزيادة األرباح.  

 

https://www.un.org/en/observances/creativity-and-innovation-day
https://www.un.org/en/observances/creativity-and-innovation-day
https://www.kmwsh-global.com/en/ana_sayfa/
https://www.kmwsh-global.com/en/subpage/technology-transfer/
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www.tsama-aircraft.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsama-aircraft.com/ar/
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 نشأتي سبب جناحي  

ورغبة   اصراري،  بسبب  ولكن  العراقيني يف حينها،  احلال، ومجيع  عائلتي ميسورة  ان  بالرغم من 

 منحي فرصة لتنمية رغبتي يف العطاء للمجتمع.  لــــ، وعائلتي   والدي وجدي

 

 والتضحيةطفولتي بدأت مليئة بالتحديات 

اثناء مشاركتي يف معسكر طالبي لبناء منازل للعوائل املصرية املقيمة يف    1979صورتي يف العام  

 يف حياتها، ضمن (معسكر صيفي ملدة  
ً
األقل حظا العوائل  اثناء    13أشهر) يف عمر    3العراق،  عام. 

 األول املتوسط. الصف البتدائي، وعطلتي املدرسية الصيفية ما بني الصف السادس ا

 

 يل). 
ً
 مشاركتي هي األوىل ولكنها مل تكن األخرية، فقد استمر العطاء (صديقا

 

 مؤيد السامرائي 

 

 

 

 

نص  تنويه كل  يف   اصفراو    أزرق  لونه:  مميز  مكان  من  ا 
ً
مباشر  

ً
وصوال يوفر  إلكرتوني  رابط  ميثل  املستند  هذا  يف 

 وسائط تشعبية إىل مستند آخر أو مستند خمتلف، او موقع الكرتوني. مستند نص تشعبي أو مستند 
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