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Bibi Khadija Award

(تندیس بی بی خدیجه الکبرا (رض
Bibi Khadija Award?

“Bibi Khadija Award” was launched on November 19th, 2015 on the occasion of International Women Entrepreneurship Day to recognize and honor successful businesswomen and role models on annual basis.
The award is named after Bibi Khadija the wife of Prophet Mohammad (PBUH) as she has been the
legendary and successful businesswomen in the history of Islam and Prophet Mohammad (PBUH)
was working for her so, she has also been a leader and economic value creator in the Islam history. The founder of this award Ms. Manizha Wafeq always hoped to create such a regular process
to recognize and appreciate the successful businesswomen and their supporters in the country.
Recognizing role models in the Business sector will encourage the new generation to enter this
field and become economically active and creators of hope, job, wealth, prosperity and PEACE.
Award Main Categories are: Honorary and Competitive.
1. Honorary awards are given to those serving women’s economic empowerment and women
entrepreneurs development in the country or those women who are not in business but are highly
accomplished and can be a role model to other Afghan women.
2. Competitive Categories are:
1- started an innovative venture
2- have entered the male dominated sectors
3- have created the highest number of employment
4- have run her business successfully for more than 5 years
5- have started a service business for other women business owners

تندیس بی بی خدیجه؟

 به مناسبت روز جهانی تشبث زنان جهت تجلیل و تقدیر از زنان تجارت پیشه موفق و الگو2019  نومبر19 تندیس بی بی خدیجه در

 این تندیس به نام بی بی خدیجه خانم حضرت مجمد.ها برای زنان افتتاح گردید این تندیس از آن به بعد ساالنه برگزار میگردد

(ص) مسمی گردید چون ایشان یک خانم موفق تجارت پیشه در تاریخ اسالم بودند و پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) نزد وی کار
 موسس این تندیس خانم منیژه وافق بوده.مینمود پس ایشان یک زن رهبر و ایجاد کننده ارزش اقتصادی در تاریخ اسالم نیز اند
که آرزوی شان داشتن چنین پروسه منظم و دایمی تقدیر از زنان متشبث و تجارت پیشه و حامیان شان را در کشور داشتن

شناسایی و تقدیر زنان الگو در سکتور تجارتی در افغانستان نسل های بعدی را تشویق مینماید تا در این عرصه پا بگذارند و فعالین
 سعادت و صلح در جامعه شوند، ثروت، شغل افزایی، امید،اقتصادی و ایجاد کننده ارزش های اقتصادی
 رقابتی.2  افتخاری.1 تندیس بی بی خدیجه در دو کتگوری اهداء میگردد

افتخاری برای کسانی اهداء میگردد که برای توانمندسازی اقتصاد و پیشرفت زنان متشبث و تجارت پیشه کار.1
کرده باشند و یا زنانی باشند که در عرصه تجارت کار نمی کنند اما دست آورد های فوق العاده
شخصی و مسلکی دارند که میتوانند یک الگو و نمونه برای سایر زنان کشور باشند
 آن بخش ها اند: خانم در که در بخش های مختلف اهداء میگردد5 تندیس بی بی خدیجه (رض) در کتگوری رقابتی برای:.2

1

بناء نهادن یک کار و بار ابتکاری
 یعنی تشبث در ساحاتیکه بیشتر مردان در آن سرمایه گذاری کرده اند,آغاز کارو بار غیر کلیشۀ یی
کاروبار اش باعث بلندترین مقدار شغل افزایی شده باشد
 سال موفقانه پیش برده باشد5 کاروبار اش را برای بیشتر از
تجارت در عرصۀ خدماتی برای تجاران زن

-1
-2
-3
-4
-5

Honorary Awardees 2018
Minister of Finance and Chief Advisor to President and a Major
Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan
Dr. Mohammad Humayon Qayoumi serves as Chief Adviser for President Ghani
in the areas of infrastructure, human capital, and technology and is the Acting
Minister of Finance. Prior to this he served as 28th President and a Professor of
electrical engineering at San José State University in the heart of Silicon Valley, in California. Before that he was the President of California State University
East Bay. Dr. Qayoumi with over 40 years of experience holds a bachelor’s in
electrical engineering from the American University of Beirut and four graduate
degrees from the University of Cincinnati: a master’s in nuclear engineering, a
Dr. Mohammad Humayon Qayoumi
master’s in electrical and computer engineering, an MBA in Finance, and a
doctorate in electrical engineering. He has also published eight books and more than 100 articles, as well
as several chapters in various books. He is a licensed professional engineer and a certified management
accountant. He served as an engineer on a variety of projects in the United Arab Emirates and Saudi Arabia including two years as the project electrical engineer in building the Umm Al Nar Power Plant in 1970’s.
He has made presentations at numerous conferences across the United States and in 12 other countries.
A senior member of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Dr. Qayoumi served as a Malcolm Baldrige National Quality Award examiner and senior examiner from 2000 to 2003. He also was senior
examiner for the Missouri Quality Program from 1997 to 2000. In addition, he serves chair of cyber security for
the U.S Department of Homeland Security Academic Advisory Council. A senior fellow with California Council on Science and Technology (CCST), he was inducted to Silicon Valley Engineering Hall of Fame in 2015.

داکتر محمد همایون قیومی
وزیر مالیه کشور و مشاور ارشد رئیس جمهور و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان

 منابع بشری و تکنالوژی و سرپرست وزارت مالیه می باشند که قبل،داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنائی
( که درSan Jose State University) از آن بحیث بیست و هشتمین رئیس و همچنان استاد فاکولته انجنیری برق دانشگاه ایالتی سن خوزه
 ایشان ریاست دانشگاه ایالتی کالیفورنیا در ایست بی را نیز برعهده. ایالت کالیفورنیا موقعیت دارد وظیفه ایفا نموده استSilicon Valley قلب
 لیسانس خویش را در رشته انجنیری دانشگاه آمریکایی بیروت اخذ نموده و دارای چهار مدرک به درجۀ مافوق لیسانس از دانشگاه سینسن.داشتند
، ماستر اداره و تجارت در بخش مالی، ماستر انجنیری برق و کمپیوتر، ماستر انجنیری هسته ای:( نیز می باشندUniversity of Cincinnati) تی
 از محترم داکتر قیومی به تعداد هشت کتاب و بیش. و دوکتورای انجنیری برق، ماستر اداره و تجارت در بخش مالی،و دوکتورای انجنیری برق و کمپیوتر
 داکتر قیومی دارای.می باشندCMA  محترم قیومی یک انجنیر حرفه ای مجوز و همچنان دارای مدرک.از صد مقاله و مطالب مختلف به نشر رسیده است
 سال تجربه کاری در بخش های انجنیری و اداری در پوهنتون های مختلف می باشند و در تعدادی از پروژه ها در امارات متحده عرب و عربستان40 بیش از
 کشور دیگر پریزنتیشن ارائه نموده است12  محترم قیومی در کنفرانس های مختلف در ایاالت متحده و.سعودی بحیث انجنیر وظیفه انجام داده است
 بحیث ممتحن (بازپرس) و2003  الی2000  محترم قیومی بین سالهای، (IEEE) به عنوان عضو انستیتیوت انجنیری برق و الکترونیک
 بحیث ممتحن ارشد2000  الی1997  همچنان از سال.ممتحن ارشد جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج آمریکا وظیفه انجام داده است
 شورای مشاورت اکادمیک وزارت داخله ایاالتcyber security  ایشان در بورد رؤسا و ریاست.برنامه کیفیت جایزه میزوری خدمت نموده است
 به2015 متحترم قیومی در سال، (CCST)  بحیث عضو شورای علمی و تکنالوژی ایالت کلیفورنیا.متحده آمریکا وظیفه انجام داده اند
 معرفی گردیدSilicon Valley Engineering Hall of Fame
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EO - Director General at National Procurement
Authority
(NPA) and a Major Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan
Mr. Elham Omar Hotaki graduated from Amani High School
with high academic records. He holds a Master’s degree from
Moscow State University of Civil Engineering. During his studies, Mr. Hotaki also received Diplomas in National Cyber Security, Public Administration and implementation of projects from
national and international universities. Mr. Hotaki by attend
ing 9 midterm courses in the country and abroad, and participating in
national and international conferences in Japan, India, Russia, Saudi
Arabia and Turkey, he could provide the most effective social and
Elham Omar Hotaki
economic approach es for the country’s social and economic situation improvements. Some
of his approaches are academic research on Afghanistan’s business situation up to 2020
(a part of MBA research paper), Afghanistan Organizational Culture Modules Comparison
(a part of MBA research paper), Technical , legal and Business Guidance for creating Public
and Private Participation in Urban Sectors development Modules in Afghanistan, technical, legal and business guidance for economic and industrial improvement of Afghanistan, and setting and resetting of land mechanism in Afghanistan, and National Cyber security proposals.
He was appointed as CEO - General Director Kabul Capital Region Independent Development
Authority-CRIDA by President Ashraf Ghani in June 2016 and had an effective role in country’s development activities. Based on his activities and achievements, Mr. Hotaki was appointed as CEO - Director General at National Procurement Authority (NPA) in October 2017.

الهام عمر هوتکی
رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان

 موصوف تحصیالت عالی خویش را به درجه فوق لیسانس.محترم انجنیرالهام دورۀ عالی را در لیسه عالی امانی به درجه اعلی به پایان رسانید
 همزمان.(مـــــاستری) در رشته انجنیری ساختمــان های صنعتی و مدنی از پوهنتون معتبر دولتی انجنیری ساختمانی مسکو روسیه به اتمام رسانید
 اداره و مدیریت و تطبیق پروژه ها،با پیشبرد تحصیالت عالی وفراگیری دانش علمی وعملی ایشان در رشته های امنیت شبکه های ملی انترنتی
از پوهنتون های مختلف ملی و بین المللی سند دیپلوم خویش را اخذ نموده اند محترم هوتکی با فراگیری بیش از نه دورۀ آموزشی میان مدت در
 عربستان و ترکیه مؤثرترین، روسیه، هندوستان،داخل و خارج از کشورو اشتراک بیش از نه کانفرانس ملی و بین المللی با سفر به کشورهای جاپان
 پژوهشی درمورد-  میتوان از آن جمله گزارش علمی.اقتصادی ارائه نموده است-اقتصادی را برای بهبود وضعیت اجتماعی-راه یافت های اجتماعی
،) MBA  تحلیل مقایسوی مودل های فرهنگ اداری افغانستان (جزء تحقیقات علمی،) MBA  (جزء تحقیقات۲۰۲۰ وضعیت تجارت افغانستان الی سال
 رهنمود تخنیکی، قوانین تجارتی برای ایجاد مودل های مشارکت عامه و خصوصی در راستای انکشاف سکتور شهرسازی درافغانستان،رهنمود تخنیکی
 طرح، میکانیزم تطبیقی تنظیم زمین و تنظیم مجدد زمین در افغانستان،حقوقی و تجارتی برای انکشاف زون های اقتصادی و صنعتی در افغانستان
 به حیث رئیس2016 ( را نام برد انجنیرالهام عمرهوتکی در سالNational Cyber Security) تأمین امنیتی فضای انترنیتی افغانستان
 بر.عمومی ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت توسط شخص رئیس جمهور تعیین گردید و نقش عمده ای در فعالیت های انکشافی کشور داشتند
 به حیث رئیس عمومی اداره تدارکات ملی تعیین گردید2017  ایشان در ماه اکتوبر سال،اساس فعالیت ها و دست آورد های ارزنده آقای هوتکی
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Deputy Minister for Policy at Ministry of Finance and a Major
Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan
Ms. Naheed Sarabi started her primary education in Kabul and fled
Afghanistan as the Taliban took over the countyr. After the fall of the
Taliban, Ms. Sarabi returned to Afghanistan and briefly joined the Kabul University Faculty of Philosophy and Social Sciences. She received
a scholarship form the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) to
continue her studies in India. She holds a Bachelors in Political Science
from the Indraprastha College for Women, Delhi University and an M.A.
in Development Management from Ruhr-University Bochum, Germany.
Naheed Sarabi
She received a Fullbright scholarship to do her second Masters in Applied
Economics from Western Michigan University, USA. Ms. Sarabi began her civil service career in
2007 at the Afghan Presidential Palace where she was in charge of presidential correspondence and research programs. She has worked as Senior Coordination and Partnership Advisor for
the Independent Directorate of Local Governance (IDLG), which is the agency responsible for
sub-national governance. As a Senior Policy Advisor to the Office of the Deputy Minister for Policy
in Ministry of Finance, Ms. Sarabi worked with a team of experts who helped in the development
and oversight of the strategic development framework for Afghanistan, the Afghanistan National
Peace and Development Framework (ANPDF). She served as the Director of the Afghanistan National Development Strategy (ANDS) from 2010-2013. During her tenure as Director of ANDS, she
oversaw the preparation of Implementation Plans for the ANDS and its twenty-two National Priority
Programs (NPPs), and assisted in establishing the monitoring framework for these NPPs. She was
a member of the core organizing team for the Tokyo Conference 2012 and Brussels Conference
2016. She also served as Director General for Monitoring, Analysis and Reporting at the Office of
Deputy Minister for Policy.

ناهید سرابی
معین پالیسی وزارت مالیه و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان

 به کشور همسایه جمهوری اسالمی پاکستان مهاجر شد و مکتب، ایشان دروس ابتدائی خود را در کابل فرا گرفته و با روی کار آمدن رژیم طالبان.ناهید سرابی
 به افغانستان برگشت و با سپری کردن امتحان کانکور به رشته فلسفه و علوم، خانم سرابی پس از سقوط سقوط رژیم طالبان.را در آن جا به پایان رساند
 وی لیسانس خود را. سپس با استفاده از بورسیه تحصیلی هند از طریق «آی سی سی آر» عازم کشور هندوستان گردید.اجتماعی پوهنتون کابل راه یافت
. در پوهنتون دهلی و ماستری خود را در رشته مدیریت از پوهنتون راهور جرمنی به دست آورد، برای خانم هاIndraprastha در علوم سیاسی از بخش
 موفق به دریافت مدرک فوق لیسانس دوم خود شد،او از طریق بورسیه فولبرایت به پوهنتون مشیگان غربی امریکا راه یافت و در رشته اقتصاد کاربردی
 او در ریاست برنامه های ارگ مسوول مکاتبات و. میالدی اولین کار رسمی اش را در ارگ ریاست جهوری افغانستان شروع کرد2007خانم سرابی در سال
 بعد ًا او به عنوان مشاور ارشد هماهنگی و مشارکت.تحقیق ریاست جمهوری بود که در مورد سفرها و دیدارهای رییس جمهور معلومات جمع آوری می کرد
 خانم سرابی به عنوان مشاور ارشد معین پالیسی وزارت.( کار می کرد که نماینده مسئول نظارت محلی استIDLG) برای اداره مستقل حکومت محلی
 چارچوب ملی صلح و توسعه ملی افغانستان کمک، با گروهی از کارشناسان که در توسعه و نظارت بر چارچوب توسعه استراتژیک برای افغانستان،مالیه
 در طول.( خدمت کرده استANDS)  به عنوان رییس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان2013-2010 او از سال.(ANPDF). کار کرد،کرده است
 مدیریت و، وی عالوه بر مسئولیت برنامه انکشاف ملی. برنامۀ ملی را اجراء کند22 مدت کارش او توانست در مقام ریاست استراتیژی انکشاف ملی
 أیشان عضو گروه اصلی سازماندهی کنفرانس. را نیز به عهده داشت،برنامه سازی برای کنفرانس بین المللی که برای انکشاف افغانستان برگزار می شد
 نیز خدمت کرده است، تجزیه و تحلیل و گزارش در دفتر معین پالیسی، بوده همچنان به عنوان مدیر کل نظارت2016  و کنفرانس بروکسل2012 توکیو
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Executive Director, Afghanistan Rural Enterprise Development Program (WEERDP) and a Major Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan
Mr. Rahmatullah Quraishi is the Executive Director of Women Economic Empowerment Rural Development Program (WEERDP) in
Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) in Afghanistan since 2013. The objective of WEERDP is to increase social
and economic empowerment of poor rural women in. Afghanistan.
It is the only government program that supports micro enterprises
in rural areas through access to finance. Mr. Quraishi has over 23
Rahmatullah Quraishi
years of working experience with United Nations and
World Bank programs. He served UN in the areas of Child Protection, Youth and Adolescent Development, M&E and Project Management. He has attended many conferences and forums globally and made analytical presentation on the socio-economic development issues of Afghanistan.
In University of Connecticut leadership program in USA, Mr. Quraishi was selected as one of the
pioneer participants and selected as facilitator for future leadership and human rights program.
Mr. Quraishi has strong leadership, management and M&E skills and he has successfully implemented various programs and projects. He has two Masters in Public Administration and General
Management and attended many academic course in Europe and USA. Mr. Quraishi is dynamic
civil activist and he is the founder and Director Afghan Education and Culture Center (AECC) established in 2001 in Kandahar Afghanistan to provide youth with more educational opportunities,
particularly, in English Language. Besides, Mr. Quraishi has been the active member and director
of various civil society movements.

رحمت الله قریشی
( و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی زنانWEERDP) رئیس اجرائیه برنامه ملی انکشاف اقتصادی زنان روستایی
در افغانستان

( در وزارت احیا و انکشاف دهات ازWEERDP)
آقای رحمت الله قریشی رئیس اجرائیه برنامه ملی انکشاف اقتصادی زنان روستایی
 هدف برنامه انکشاف اقتصادی زنان روستایی تقویت اقتصادی و اجتماعی زنان فقیر در روستا ها می باشد. بدینسو می باشد2013
 سال تجربه کاری با سازمان ملل23  آقای قریشی بیش از.این تنها برنامه دولت است که تشبثات کوچک را از طریق دسترسی به سرمایه مساعد می سازد
. نظارت و ارزیابی و مدیریت پروژه ایفای وظیفه نموده است، پیشرفت جوانان و نو جوانان، وی در سازمان ملل در بخش های حفاظت اطفال.و بانک جهانی دارد
 آقای.آقای قریشی در چندین کنفرانس و نشست های جهانی شرکت نموده و حضور تحلیلی روی مسائل انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان داشته است
قریشی در برنامه رهبریت دانشگاه کانیکتیکت در امریکا به حیث یکی از اشتراک کننده گان انتخاب شده و برنامه رهبریت آینده و حقوق بشر را تسهیل نمود
 ایشان دارای دو مدرک فوق. و نظارت و ارزیابی بوده و چندین برنامه و پروژه را موفقانه عملی نموده است، مدیریت،آقای قریشی دارای مهارت های رهبری
 ایشان یک فعال.لیسانس از رشته های اداره عامه و مدیریت عمومی می باشد و در چندین دوره آموزشی اکادمیک در اروپا و امریکا اشتراک نموده است
 افغانستان برای ارائه خدمات تحصیلی، در کندهار2001  این مرکز در سال. می باشندAECC مدنی برحال بوده و موسس مرکز تعلیم و فرهنگ افغان
 آقای قریشی عضو فعال و رهبر اقدام های مختلف جامعه مدنی بوده اند، در ضمن.بیشتر برای جوانان خصوصا در بخش زبان انگلیسی تاسیس شده است
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Head of Small and Medium Enterprises, MoIC and a Major Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan

Fazila Azizi

Ms. Fazila Azizi is Head of Small and Medium Enterprises in Ministry of Industry and Commerce (MoIC) since 2011. She has been
working in Ministry of Industry and Commerce in different positions for 25 years. She graduated from Aiesha Durrani High school
with having first position among the students of this school. Ms. Azizi graduated from a Management and Accounting Institute, and
she also holds a Bachelor degree of BBA from Dunya University with.
Some of her skills are: Developing policies, Management of Official meetings, Holding Workshops and trainings, Communications,

Project preparation and design, and organizing Business Exhibitions. She attended many trainings outside the country such as, Lobbying and advocacy for women entrepreneurship development in Turin city, Italy, Two month training of International program on Empowerment of women
through Enterprises in Hyderabad, India, SME and Strategic Development and a Balance and Inclusive Green Economy in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Policy and Plan Programs in Holland,
SME meeting in China, and other short term programs inside and outside the country.

فضیله عزیزی
 وزارت صنعت و تجارت و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان،آمر انکشاف تشبثات کوچک و متوسط

. وزارت تجارت و صنایع می باشد، تا فع ًال آمر انکشاف تشبثات کوچک و متوسط – ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی1390 خانم فضیله عزیزی از سال
 ایشان فارغ صنف دوازدهم از لیسه عالی عایشه درانی شهر کابل. سال بدینسو در وزارت صنعت و تجارت در مناصب مختلف مشغول کار می باشد25 وی از
 فیصد بوده و هم چنان لیسانس اقتصاد98  خانم عزیزی فارغ صنف چهاردهم انستتیوت اداره و حسابداری به فیصدی.بدرجه اول نمره عمومی می باشند
 سیمینار ها و ورکشاپ،  مدیریت جلسات رسمی، از مهارت های ایشان میتوان از انکشاف پالیسی ها. فیصد هست98.7 پوهنتون دنیا شهر کابل به فیصدی
 ایشان در برنامه های آموزشی متعدد در خارج از کشور از جمله “البی و دادخواهی. تدویر نمایشگاه های تجارتی نام برد، تهیه و طرح پروژه ها، ارتباطات،ها
، “برنامه بین المللی توانمند سازی زنان از طریق تجارت” دو ماهه در شهر حیدر آباد کشور هندوستان،برای انکشاف زنان متشبث” درشهر تورین کشور ایتالیا
،اشتراک در برنامه آموزشی تحت عنوان “توسعه تشبثات کوچک و متوسط و استراتیژیکی و اقتصاد سبز متعادل و جامع” در شهر ابوظبی امارات متحده عرب
جلسه تشبثات کوچک و متوسط در کشور چین و سایر برنامه های کوتاه مدت داخلی و خارجی اشتراک نموده اند، برنامه پالیسی و پالن در کشور هالند
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Secretary General and Founding Member, ICC and a Major
Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan
Mr. Abdul Qadir Bahman was born in 1979 in Baghlan Province of Afghanistan. He has a Bachelor Degree from Agriculture Faculty of Kabul University
and a Master Degree (MBA) with specialization and professional experience in management. Mr. Bahman attended many short and midterm specialized overseas training and education programs during the past years
of his career development and he has also participated in many business
and economic conferences and international meetings. He started his professional life in the Chamber Reform Commission (CRC) and played an
Abdul Qadir Bahman
active role in merger process of Afghanistan Chamber of Commerce
and Industry (state controlled chamber) and the Afghanistan International Chamber of commerce (AICC).
From 2007, he worked in different key positions such as, Business Development Services (BDS (Manager, Member Relation Director, International Relation Director and Deputy CEO of Afghanistan Chamber of Commerce
and Industries (ACCI). In June 2016, he established the International Chamber of Commerce - Afghanistan to
promote the international trade and investment and connect Afghanistan business with the world. Since June
2016, he is the Founding Member and Secretary General of ICC Afghanistan.

 دبیر کل و عضو موسس اتاق تجارت بین المللی افغانستان و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی- عبدالقدیر بهمن
زنان در افغانستان

، وی سند لیسانس از دانشکده زراعت دانشگاه کابل. افغانستان متولد گردیده است، در والیت بغالن1358 آقای عبدالقدیر بهمن در سال
 آقای بهمن در جلسات تخصصی کوتاه مدت متعدد در خارج.سند ماستری در اداره و تجارت و تخصص وتجربه حرفوی در مدیریت را دارا می باشد
 در چندین کنفرانس تجارتی و اقتصادی و جلسات بین المللی، در برنامه های آموزشی در جریان سال های اخیر توسعه حرفوی ایشان،از کشور
( شروع نموده و در پروسه جابجایی اتاق تجارتCRC)
 نامبرده زندگی مسلکی خویش را در کمیسیون اصالحات اتاق.اشتراک نموده اند
 آقای بهمن در مقام های،1386  از سال.( نقش فعالی داشته اندAICC) و صنعت افغانستان با اتاق تجارت و صنعت بین المللی افغانستان
 مسئول روابط بین الملل و رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مسئول روابط اعضا،کلیدی چون مدیر خدمات انکشاف تجارتی
( را برای توسعه تجارت و سرمایه گزاری بین المللی و وصلICC)  وی اتاق تجارت بین المللی افغانستان،1395  در سال.اجرای وظیفه نموده اند
( افغانستان می باشدICC)  وی یکی از بنیانگذاران و دبیر کل اتاق تجارت بین المللی، بدینسو1395  از سال.افغانستان با جهان ایجاد نمود
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President of Sana Production and a Major Supporter of Women’s Economic Empowerment in Afghanistan

Roya Hafizi

Ms. Roya Hafizi was born in a religious and cultural family in Faizabad, Badakhshan in 1976. She graduated from Chemistry and Biology Department of Education faculty in Badakhshan University and she is currently in third year of
studying law and political science in Rana University. She started her career
from world Food Program in February 2002. Since February 2002 she has worked
in international and domestic organizations such as (World Food Organization)
as Trainer of Aviculture for one year, Trainer of Health education in Afghan Aid
for 6 years, Agriculture promotion officer for women and supervisor of

agricultural programs, in the first Micro Finance Bank in Faizabad Badakhshan for 5 years, trainer of cooperatives, Social worker in 10th, 4th District of Kabul City with kids who are working on streets, trainer of Disability
rights and advocacy for 1 year and 6 months, Master trainer of Health in Afghanistan Women learning center
for 1 year and 2 year, as Teacher Trainer in Children at Risk for 2 years. Ms. Hafizi established Sana Social and
Human Rights association in 2015 for continuing contractual projects. She provides valuable social, cultural,
and economic services for disable, drug addicts who recovered, and widow women. Currently, with the cooperation of Ministry Labor and Social Affairs, Ministry of Martyrs and Disabled, Hamkar Association she is training 350 women and girls professionally in 5 center of Kabul for 4 months. She established Sana Afarin Jam and
pickle Production in February 2018 to create job for poor women and 28 women are currently working there.

رویا حافظی
رئیس شرکت تولیدی سنا و حمایت کننده بزرگ توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان

 از دانشکده2010  درسال. میالدی در یک خانواده متدین و فرهنگی در شهر فیض آباد والیت بدخشان متولد گردید1976 خانم رویا حافظی در سال
تعلیم و تربیه بدخشان از دیپاتمنت کیمیا و بیولوژی به درجه عالی فارغ شده و فعال محصل سال سوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رنا
 میالدی در موسسه سازمان غذایی جهان شروع به کار نموده و تابحال در شرکت های مختلف نقش عمده خود را2002  وی ازفبروری سال.میباشد
 میالدی در دفاتر و موسسات داخلی و خارجی ( در موسسه سازمان غذایی جهان ) به صفت ترینر مرغداری به مدت2002 داشته است ازفبروری سال
 مامور ترویج زراعت برای زنان و سوپروایزر، گروپ های پس انداز،  سال در پوست های ترینر تعلیمات صحی6  در موسسه افغان آید مدت، یکسال
 سال معاون نمایندگی در شهر فیض3 سال در اولین بانک قرضه های کوچک مدت دوسال مامور قرضه و5  مدت, کوپراتیف ترینر،برنامه های زراعتی
 مرکز اجتماعی معلولین مدت یکسال و شش، به صفت کارمند اجتماعی نواحی دهم و چهارم شهر کابل با اطفال کارکن روی سرک،آباد والیت بدخشان
 مدت یکسال در دفتر مرکز آموزش زنان افغانستان به صفت ما ستر ترینر صحت ایفا ی وظیفه نموده ام,ماه به صفت ترینر حقوق معلولیت و دادخواهی
 ماه سیپتمبر موسسه اجتماعی2015 و مدت دو سال به صفت تیچرترینر در موسسه اطفال در معرض خطر ایفای وظیفه نموده اندخانم حافظی در سال
 زنان معتاد،  فرهنگی و اقتصادی با زنان دارای معلولیت، وی در عرصه های اجتماعی.و حقوق بشری ثنا را جهت ادامه پروژه های مقطعی تاسیس نمودند
 مرکز در شهر کابل با همکاری وزارت5  زن و دختر را در350  فعال به تعداد.که ترک اعتیاد نموده اند و زنان بیوه خدمات ارزشمند ارائه نموده اند
 خانم حافظی شرکت تولیدی ترشی باب و انواع مربای ثنا. ماه آموزش حرفوی دادند4  شهدا و معلولین و موسسه همکار به مدت،کار و امور اجتماعی
 نفر زن در این شرکت مصروف کار اند28  جهت اشتغال زایی یک تعداد زنان بی بضاعت تاسیس نمودن و فعال به تعداد2018 آفرین را در فبروری سال
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Department of Economic Cooperation, Ministry of ForeignAffairs
Department of Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs under the leadership of the Deputy Minister
of Economic Cooperation Ms. Adela Raz made their utmost efforts to include Afghanistan Women Chamber
of Commerce and Industry (AWCCI) and women’s economic empowerment/entrepreneurship development
in the regional and international conferences/exhibitions and policy talks. To name a few they partnered with
AWCCI to conduct the side event on women’s entrepreneurs’ access to markets and made 19 women’s
businesses participation in the exhibition at the Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan
(RECCA) in Turkmenistan in November 2017 and facilitated for AWCCI to sign two MoUs with the Kazakhstan
Chamber of Commerce and Kazakhstan Women Business Association at the International Conference on
Afghan Women’s Empowerment in September 2018 .

 وزارت خارجه،ریاست همکاری های اقتصادی

ریاست همکاری های اقتصادی وزارت خارجه تحت رهبری معین همکاری های اقتصادی محترمه عادله راز تالش های بی شمار ورزیدند تا اتاق تجارت
،و صنایع زنان افغانستان و موضوع توانمندسازی اقتصادی و انکشاف تشبثات زنان را شامل برنامه های منطقوی و بین المللی مانند کنفرانس ها
 به طور مثال ریاست محترم با اتاق زنان همکار شدند تا سیمینار را در حاشیه کنفرانس همکاری های اقتصادی.نمایشگاه ها و پالیسی سازی نمایند
 و تسهیل امضای دو تفاهم نامه با2017  زن تجارت پیشه در نمایشگاه آن در ماه نومبر19 ( و تسهیل اشتراکRECCA) منطقوی برای افغانستان
2018 اتاق تجارت قزاقستان و انجمن زنان تجارت پیشه قزاقستان در حاشیه کنفرانس بین المللی توانمند سازی زنان افغان درقزاقستان در سپتمبر
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Competitive Awardees 2018
CEO of Gul-Mursal Paper Production Factory
Category: have created the highest number of employment
Ms. Zuhal Atmar is CEO of Gul-Mursal Paper Production Factory/ Saturn Logistic
Company. She has more than 7 years of experience in business sector and in
2005 she established her own logistic company as the first women owned logistic
company in Afghanistan. She established Gul-Mursal Paper Production Factory
is recycling the waste paper to produce toilet rolls, kitchen rolls and tissue paper. The company goal is country economic growth and for women support to
start their own business. Ms. Atmar says her company can compete with some
foreign recycling factories and it is a big achievement for them. More than 200
Zuhal Atmar
women and girls have been working with Gul-Mursal Paper Production Factory.
In spite of facing challenges in a male dominated society, security concerns and unprofessional competition as a women owned company, she still managed to create a status and break all stereotypes for the
women in the region. Ms. Atmar participated in many business conferences and exhibitions in the country
and abroad. She says that she deserves Bibi Khadija Award, category of creating the highest number of employment, because Gul- Mursal Paper Production Factory has created more than 200 job for women and her
production and recycling contributes to the economy of the country

زحل اتمر
رئیس اجرائیه شرکت تولیدی کاغذ گل مرسل
 کاروبار اش باعث بلندترین مقدار شغل افزایی شده باشد:کتگوری

 سال تجربه کاری در بخش تجارت دارد و در سال7  وی بیش از.خانم زحل اتمر رئیس شرکت تولیدی کاغذ گل مرسل و شرکت لوژیستیکی سترن است
 وی شرکت تولیدی کاغذ گل مرسل را تاسیس نمود. شرکت لوژیستیکی خود را به عنوان اولین شرکت لوژیستکی زن در افغانستان تاسیس کرد2005
 وی این شرکت را برای رشد اقتصادی. کاغذ آشپزخانه و دستمال کاغذی میباشد،که برای تولید کاغذ با استفاده از کاغذ زباله برای تولید کاغذ تشناب
 خانم اتمر می گوید که شرکت گل مرسل می تواند با بعضی از شرکت های بازیافت.کشور و حمایت زنان برای شروع نمودن تجارت شان ایجاد نمود
 خانم در کمپنی ایشان فعالیت می200  در حال حاضر بیشتر از.کاغذ در خارج از کشور رقابت نماید که این یک دستاورد بزرگ شرکت شان می باشد
 او همچنان، نگرانی های امنیتی و رقابت غیر حرفه ای به عنوان یک شرکت متعلق به زن، با وجود مواجه شدن با چالش ها در جامعه مردساالر.نمایند
توانست موقف را ایجاد کند و تمامی کلیشه های زنانه در منطقه را بشکند خانم اتمر در چندین کنفرانس ها و نمایشگاه های تجارتی در داخل کشور
 وی می گوید مستحق تندیس بی بی خدیجه در کتگوری بلندترین تعداد اشتغال زایی.دایر گردیده بود و نمایشگاه های خارجی اشتراک نموده است
 خانم را به کار گماشته است و تولیدات این شرکت به اقتصاد کشور کمک مینماید200 است چون تولیدات فابریکه بازیافت گل مرسل بیشتر از
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President of Benazir Yakta Trading Company-Kabul
Category: have entered the male dominated sectors
Ms. Benazir Yakta is the President of Benazir Yakta Trading Company.
She has more than 5 years of experience professional experience. She
worked in YHDO (Youth health and Development Organization) as Project Manager also Supervisor in Future Generation Organization. She started her business in 2014. She says the reason for establishing this company
is to be effective in the process of decreasing the level of imports from
other countries and to create job opportunity for women. Ms. Yakta attended many exhibitions and conferences in the country and abroad
Benazir Yakta
such as, RECCA conference in Turkmenistan, B2B conference in Delhi,
India, Peace through Business, training of Afghanistan and Indonesia Exports in Indonesia Embassy, SCWEC Bazaar in India and others. More than 80 women are working with Benazir Yakta Trading. Some of her company achievements are signing of a USD 7 million contract with Indian Businessman, Owning land for the Company, and exporting Afghani almonds to India. She says the biggest
reason that she wants to win the Bibi Khadija Award is that her company was able to export dried fruits
to other countries in the second year of her operations and could get the foreign products place
in the country so, she deserves the category of starting a business in male dominant sector - export.

بینطیر یکتا
رئیس شرکت تجارتی بینظیر یکتا
 یعنی تشبث در ساحاتیکه بیشتر مردان در آن سرمایه گذاری کرده اند, آغاز کارو بار غیر کلیشۀ یی:کتگوری

 (سازمان بهداشتYHDO  سال تجربه کاری است در سازمان5  وی دارای بیش از.خانم بینظیر یکتا رئیس شرکت تجارتی بینظیر یکتا می باشد
 وی دلیل ایجاد. آغاز کرد2014  او تجارت خویش را در سال.و درمان جوانان) به عنوان مدیر پروژه و نظارت بر سازمان نسل آینده کار می کرد
 خانم بینظیر در چندین دوره.این شرکت را موثر واقع شدن در پروسه کاهش واردات از خارج کشور و ایجاد فرصت های کاری برای زنان می داند
 تجارت مایه، کنفرانس بی تو بی در هندستان، کنفرانس ریکا در ترکمنستان، از جمله،آموزش و کنفرانس های داخلی و خارجی اشتراک نموده است
 زن با شرکت80  شویک بازار در دهلی هند و دیگر نمایشگاه هابیشتر از،  برنامه آموزشی صادرات افغانستان و اندونیزیا در سفارت اندونیزیا،صلح
، خرید زمین برای شرکت شان، میلیونی با تاجران هندی7  بعضی از دستآورد های شرکت وی امضای قرارداد.تجارتی بینظیر یکتا کار می نمایند
 وی بزرگترین دلیل برای برنده شدن تندیس بی بی خدیجه را صادرات میوه خشک به خارج از کشور در سال.و صادرات بادام به هند می باشند
دوم تجارت اش و گرفتن جای تولیدات خارجی در بازار می داند پس وی شایسته گی بخش شروع کاروبار در عرصه مردانه یعنی صادرات را دارد
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Founder of Henna Beauty salon
Category: have started a service business for other women
business owners

Ms. Athena Hashimi is the Founder of Henna Beauty salon. She is high school
graduate and received Beauty and wellness certificate from UAE and Iran. She
attended many beauty and wellness trainings in Turkey, Iran, UAE. She started working in business sector since 2007 in UAE and Iran and then moved to
Afghanistan and established Henna Beauty salon in 2013. She says that the
main reason for establishing the Henna Beauty salon is lack of professionalism
and cleanness of beauty salons, giving job opportunity to illiterate women and
girls, and to give value and respect to beauty and wellness services in AfghaniAthena Hashimi
stan. Ms. Hashimi started her business with a limited budget having 3 employees
5 years ago and currently 40 well trained employees are working with Henna Beauty salon. Besides, she
supported and trained her employees so they could start their own businesses such as, opening their own
beauty salon and exporting perfumes. Ms. Hashimi want to win the award because she brought standards to the sector, trained 40 women majority of whom started their own salons and so created opportunities for women so she thinks she is good for the category of providing service to other women.

آتنا هاشمی
موسس صالون زیبایی حنا
کتگوری :تجارت در عرصۀ خدماتی برای تجاران زن

خانم آتنا هاشمی موسس صالون زیبایی حنا می باشد .وی فارغ مکتب بوده و از کشور های ایران و ایاالت متحده عرب تصدیق نامه های زیبایی اخذ نموده
است .وی در چندین دوره های آموزشی در ایران ،ایاالت متحده عرب و ترکیه اشتراک نموده است .وی کار در بخش تجارت را از سال  2007در ایران و ایاالت
متحده عرب آغاز نمود ،پس از آن به افغانستان آمد و صالون زیبایی حنا را در سال  2013تاسیس نمود .خانم هاشمی میگوید دلیل اصلی تاسیس این صالون
کمبود کار حرفه ای و نظافت در آرایشگاه ها ،ایجاد فرصت کاری برای زنان و دختران بی سواد ،و دادن ارزش و احترام به خدمات زیبایی در افغانستان می باشد
خانم هاشمی تجارت خویش را با بودیجه محدود و  3کارمند  5سال قبل آغاز نمود و فعال 40 ،کارمند ماهر در صالون زیبایی حنا کار می نمایند .در
ضمن ،وی کارمندان صالون حنا را کمک و حماست نموده است تا تجارت های خویش را چون ،باز کردن صالون های زیبایی و صادرات عطریات ،آغاز
نمایند .خانم هاشمی به دالیل برنده شدن تندیس بی بی خدیجه را آوردن معیار در سکتور ،آموزش زنان تا صالون های آرایشی خود را ایجاد کنند
یعنی فراهم نمودن فرصت خود کفا شدن برای سایر زنان میگوید پس وی در بخش خدمات با سایر زنان برنده هستنند خانم هاشمی خود را مستحق
تندیس بی بی خدیجه در کتگوری پیش بردن موفقانه تجارت برای بیشتر از  5سال  ،می داند چون کار وی بیشتر از پنج سال است که به حیث یک ابتکار
در سطح کشور فعالیت می نماید و همچنان وی توانسته است در اقتصاد مردم با کاهش دادن قیمت آش ،بودنه و تخم بودنه تاثیر مثبت داشته باشد
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President of Azin Event Manafement- Herat
Category: started an innovative venture

Behnaz Saljughi

Ms. Behnaz Saljughi’s has 7 years of professional experience in decoration and designing. She completed the elementary school at the Razi
Girl’s high school. During her studies, she won first position in essay writing and writing competitions. Ms. Behnaz is studying Law and political
science at Herat Jami Private University. She attended Leadership and
Business trainings which helped her with her business idea. She established her service company under the name of Azin Event Management
with support of her Family one year ago. There are 3 people working in
Azin event management Company. This company is established for facilitating the management of events which is very time consuming.

After some months of leading her business successfully, Ms. Behnaz along with businesswomen from West of
Afghanistan traveled to Capital to meet the Chief Executive of Islamic Republic of Afghanistan, Mr. Abdullah Abdullah. She along with her fellows provided information on their business challenges and problems to
Mr. Abdullah and put forward proposals to improve the situation. Ms. Saljughi says that she desrves the Bibi
Khadija award in category of starting an innovative venture is that she established an event management
company which is an initiative in the country

بهناز سلجوقی
هرات-رئیس دفتر خدمات مدیریت مجالس آذین
 بناء نهادن یک کار و بار ابتکاری:کتگوری

 در دوران مکتب. وی از مکتب نسوان رازی والیت هرات فارغ شده است. سال تجربه کاری در بخش تزیین و طراحی می باشد7 خانم بهناز سلجوقی دارای بیشتر از
 خانم بهناز سلجوقی دوره لیسانس را در پوهنتون خصوصی جامی هرات در حال فراگیری در. در مسابقات مقاله نویسی و نویسندگی مقام اول را کسب نمود
 وی. بهناز در جریان تحصیل در چندین دوره آموزشی رهبریت و تجارت اشتراک نموده است که وی را در رشد افکار تجارتی اش کمک نمود.رشته حقوق میباشد
. به کمک و حمایت فامیلش یک سال قبل تاسیس نمود،تجارت خویش را برای اولین بار در افغانستان تحت نام دفتر خدماتی را تحت نام مدیریت مجالس آذین
 این دفتر برای سهولت مدیریت محافل و مجالس ایجاد گردیده است که برای مردم خیلی وقت گیر است. نفر در دفتر خدماتی آذین مشغول به کار اند3 حاال
 بهناز با جمعی از زنان تجارت پیشه از زون غرب سفری به منظور مالقات رئیس اجرائیه جمهوری اسالمی،بعد از گذشت چند ماه از رهبری موفقانه تجارتش
 به مرکز کشور داشتند و در این سفر در مورد خانم سلجوقی خود را مستحق برنده شدن تندیس بی بی خدیجه در، آقای عبدالله عبدالله،افغانستان
 چالش ها و مشکالت شان.کتگوری بنا نهادن یک کار ابتکاری می داند چون وی موسس یک دفتر مدیریت محافل است که این یک ابتکار در کشور است
در عرصه تجارت معلومات ارایه نمودند و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود وضعیت طرح نمودند خانم سلجوقی خود را مستحق برنده شدن تندیس بی بی
خدیجه در کتگوری بنا نهادن یک کار ابتکاری می داند چون وی موسس یک دفتر مدیریت محافل است که این یک ابتکار در کشور است
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President of Afroshta Production - Balkh
Category: have run her business successfully for more than 5 years

Sima Hashimi

Ms. Sima Hashimi is the owner of Afroshta brand. She has about 24 years
of professional experience. She started her career at the IAM (International Assistance Mission) working as Teaching Assistant for about nine
years. After that, she worked two years for FINCA as credit manager.
She is leading her businesses for more than 5 years. After establishing “Afroshta”
Brand which is a noodle production brand, Ms. Hashimi is now an influential
woman entrepreneur, she is one of the most successful women in Balkh city
who has supported the domestic production of the country. Before Afroshta,
250 grams imported noodle was 30 Afghani in Balkh city, but now the Afroshta

production is selling 200 grams of “Afroshta” noodle with an excellent quality about 15 Afghani. She also
owns a partridge farm in Balkh. A partridge egg that comes from neighboring countries in Balkh costs about
25 Afghanis, but Ms. Hashemi, by establishing a Partridge farm, sells these eggs by 7 Afghanis. This farm has
also been effective in decreasing the price of partridges from 230 AFN to 150 AFN in Balkh province. She
supported 11 women to work in Partridge farm and trained them in marketing and process of the work.
Ms. Hashimi says that she deserves to win the Bibi Khadija Award, category of running her business successfully for
more than 5 years, because she has run her business successfully for more than 5 years as an initiative in the country
and she could affect peoples’ economy positively by reducing the price of Noodle, Partridge and Partridge egg.

سیما هاشمی
بلخ- رئیس شرکت تولیدی افروشته
 سال موفقانه پیش برده باشد5  کاروبار اش را برای بیشتر از:کتگوری

 خانم هاشیمی کار در دفتر (ماموریت کمک. تحصیالت عالی خود را در بخش طبابت آغاز نمود1363  وی در سال.خانم سیما هاشیمی رئیس برند افروشته است
 وی در دفتر فینکا به صفت کردیت منجر حدود دو سال ایفای وظیفه نمود، سال به حیث معاون تدریسی ادامه داد و بعد از آن9 بین المللی) آغاز نمود و حدود
 جایگاه خود را در بین متشبثین با نفوذ و تاثیر گذار بلخ،خانم هاشمی بعد از تاسیس “افروشته” که برند خاص ایشان در تولید آش می باشد
 قبل از. وی یکی از خانم های موفق شهر مزار شریف در بخش تجارت است که به تولیدات داخلی شهر مزار کمک شایان نموده است.یافته است
 گرامی200  افغانی در شهر مزار فروخته می شود ولی حاال افرشته یک پاکت آش30  گرام به250 برند افروشته یک پاکت آش وارداتی حدود
 برعالوه خام هاشمی یک فارم بودنه نیز دارد که یک تخم بودنه از کشور های. افغانی عرضه می کند015 افروشته را با کیفیت عالی حدود
 افغانی بفروش7  افغانی بها دارد ولی خانم هاشیمی با ایجاد فارم بودنه این تخم را با قیمت25 همجوار داخل شهر مزار می شود حدود
 این فارم همچنان در کاهش نرخ بودنه در بلخ موثر واقع گردیده است خانم هاشمی خود را مستحق تندیس بی بی خدیجه در.می رساند
 می داند چون کار وی بیشتر از پنج سال است که به حیث یک ابتکار در سطح کشور،  سال5 کتگوری پیش بردن موفقانه تجارت برای بیشتر از
 بودنه و تخم بودنه تاثیر مثبت داشته باشد،فعالیت می نماید و همچنان وی توانسته است در اقتصاد مردم با کاهش دادن قیمت آش
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