سارة بنت عايد بن محمد العايد
•
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الشريك المؤسس ،شركة تراكس TRACCS -
عضو مجلس االدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة
نائب الرئيس اللجنة الوطنية لريادة االعمال (مجلس الغرف السعودي)
عضو المجلس التنسيقي لعمل المراة بمجلس الغرف السعودية

سارة بنت عايد بن محمد العايد هي الشريك المؤسس لشركة تراكس
(اإلبداعية)  ،TRACCSوالمشرف على عددٍ من أهم حسابات الشركة اإلقليمية ومتعددة الجنسيات ،بما في ذلك
تطوير قاعدة عمالء.
يشار إلى سارة العايد باعتبارها إحدى أبرز ممارسي العالقات العامة في الخليج العربي ،وهي واحدة من
سيدات األعمال الهامات على مستوى المملكة العربية السعودية ،حيث أدرجت في مارس 2013م على قائمة
مجلة فوربس للسيدات األكثر تأثيراٍ في العالم العربي في مجال األعمال العائلية .وفي العام 2012م ،أطلقت
العايد أحدث مبادراتها التجارية (أبجديات التواصل) التي تهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات االتصال ،وتنمية
الكوادر الوطنية الشابة في عالم األعمال .في شهر ابريل من العام الحالي 2019م قام وزير التجارة االستثمرا
معالي الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي بتعيين سارة العايد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة
(للدورة الـ  )22من قبل
وفي نوفمبر 2014م ،تم اختيار سارة العايد سفيرة ليوم رائدات األعمال العالمي لعام  2015-2014وعينت
سفيراٍ إقليمياٍ لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ  2015وحتى اآلن ،ولها دورٍ هامٍ في تنفيذ عددٍ من
المبادرات االجتماعية لصالح الجمعيات الخيرية وغير الربحية بمدينة جدة ،وقدمت عروضاٍ ودورات حول
وسائل االستفادة من الخبرات والمعرفة التي تملكها المؤسسات غير الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتشغل السيدة العايد عضوية لجنة اإلعالم ،وموقع مستشار العالقات العامة لدى المؤسسة الوطنية للرعاية
الصحية المنزلية  -المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية .وفي يناير 2008م ،انتُخبت سارة العايد
لمنصب نائب رئيس فرع الخليج (المنطقة الغربية  -المملكة العربية السعودية) في الجمعية الدولية للعالقات
العامة.
وفي شهر اغسطس 2017م تم ترشيحها للجنة الوطنية لريادة االعمال التابعة لمجلس الغرف السعودي وقد تم
انتخابها نائب رئيس اللجنة .وهي عضو المجلس التنسيقي لعمل المراة بمجلس الغرف السعودية
حصلت سارة العايد على شهادة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي واللغويات من جامعة الملك عبدالعزيز،
وهي اليوم رئيس مسابقة ولقاء ريادة األعمال بجدة ،وهو الحديث الذي يهدف لتطوير البنية التحتية لريادة
األعمال في المملكة العربية السعودية ،حيث تمكنت العايد من بلورة فكرة لقاء ريادة األعمال وطورتها
بالتعاون مع تراكس ولجنة شباب األعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة .وقد استفاد العديد من شباب
وشابات األعمال من فعاليات الحدث السنوي الذي نجح في تخريج أكثر من  60,000رائدة أعمال وطالب
ناشئين ،في حين فاق المشاركون في ورش عمله ودوراته التدريبية  1,000مشارك ومشاركة ،إلى جانب

حصول  30من رواد األعمال على فرص الدعم اإلرشادي ،في حين تلقی  20من رواد األعمال في المنطقة
برامج تمويلٍ لمشاريعهم.
وعملت سارة العايد على تطوير برنامج ريادة األعمال وبرنامج أبجديات التواصل تحت مظلة لقاء ومسابقة
ريادة األعمال بجدة ،ويوم رائدات األعمال العالمي لتوفير برنامج تدريبي ألكثر من  500شابٍ وشابة ،ناهيك
عن مساهمتها الفاعلة في تمكين اكثر من  120طالبة الجئة من فلسطين وسوريا في عمان االردن من خالل
االرشاد والعمل على تطوير القدرات الطالق مشاريعهم الريادية ،حيث تم اطالق ثالث مشاريع للرائدات
الشابات والعمل قائم على مشاريع اخرى.
تقدم سارة العايد العديد من االستشارات للشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في تطوير استراتجيات االتصال،
بما في ذلك :إنشاء إدارات االتصال الداخلي ،وعالقات الموظفين ،وإدارة األزمات ،وتأسيس برامج وإدارات
المسؤولية االجتماعية للشركات .وقد أدُرجت سارة كواحدة من أفضل سيدات األعمال السعوديات في مجلة
"عرب نيوز" ،في قائمة أفضل  20حملة في عام  .2010 - 2008وقد عملت حمالت سارة المختلفة على
االعتراف اإلقليمي والعالمي مع حملة التوعية البيئية التي نظمتها البيك (نزيه و ورطان) حملة المسؤولية
االجتماعية للشركات للعام  2005في الشرق األوسط ،لقاء ريادة االعمال بجدة تلقى الجائزة الذهبية من
الجمعية الدولية للعالقات العامة عن فئة المنظمات غير الحكومية لهذا العام والعديد من الجوائز األخرى.
في مارس 2014م ،أطلقت سارة مبادرة سنوية تحت مسمى (مهنتي أم) ،وهي مبادرة تجمع األمهات معا من
جميع مناحي الحياة لتبادل الخبرات ،واكتساب الرؤى واآلراء ،واالستفادة من تجارب األمهات وواقع األمومة
باعتبارها أرقى وأشق المهن على اإلطالق .وتشمل المبادرة رسالة مرئية تضمنت شكر جميع األمهات على ما
يبذلنه من تفانٍ وإخالصٍ لرعاية عائالتهن ،كما تضمنت مسابقة سنوية الختيار (األم المثالية)  -وقد تلقن لجنة
المبادرة أكثر من  1,000ترشيح ،وتم اإلعالن عن الفائزة بجائظو المبادرة خالل مناسبةٍ حصريةٍ استضافتها
غرفة جدة.
وقد شاركت سارة العايد في البرنامج المميز "جائزة اإلصرار" أحد أنجح برامج تلفزيون الواقع كعضو لجنة
التحكيم الذي نفذ من خالل تعاونٍ مشتركٍ بين صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل ،ومجموعة
إم بي سي اإلعالمية ،في مسعى لتطوير فرص العمل المتوفرة للشباب السعودي.

