
 ســـــــــــيرة ذاتيـــــــــة

 لسعادة الشيخ / ثاني بن عبدهللا آل ثانــــــي

 حافلة بمسيرة ثاني آل هللا عبد بن ثاني الشيخ سعادة يتميز

 كافة في متنوعة مجاالت في واإلسهامات باإلنجازات

 وأبرزها والتجاري  والصحي االجتماعي بينها من القطاعات

 . واألعمال املال قطاع اإلطالق على

 

 في القابضة إزدان مجموعة تأسيس عبر األعمال عالم ثاني الشيخ سعادة دخول  بداية كانت وقد

 ظلت أنها إال مختلفة، زمنية فترات في مسميات عدة املجموعة وحملت الستينيات، عقد بداية

 كونها حيث من اليوم عليه هي ما إلى وصلت حتى متوالية بصورة إنجازاتها ووتيرة نهجها على محافظة

  الناجحة واملشاريع االستثمارية األنشطة متعددة

 نظرته بسبب األعمال رجال بين فريدة سمعة ثاني آل عبدهللا بن ثاني الشيخ سعادة واكتسب

 الشيخ سعادة يعد حيث املصرفي القطاع في اسهامات وله القيادية، وقدراته الثاقبة املستقبلية

 قطر، في اإلسالمي املصرفي القطاع في قوي  حضور  لها بنوك في املساهمين كبار من عبدهللا بن ثاني

 ،1995 عام تأسست التي للتأمين اإلسالمية القطرية الشركة في الرئيس ي املساهم كونه إلى إضافة

 ثاني الشيخ سعادة أن كما ، املنطقة مستوى  على التكافلي التأمين شركات أعرق  من واحدة وهي

 أكبر – األهلي املستشفى تمتلك والتي الطبية الرعاية ملجموعة الرئيس ي واملساهم املؤسس هو

 تنويع ولعل القطريين األعمال رجال من مجموعة بتعاون  أنشئت والتي قطر بدولة خاص مستشفى

 والتمويل والصحة باإلسكان اهتمامه يعكس ثاني الشيخ سعادة فيها استثمر التي األنشطة

 . التكافلي والتأمين اإلسالمي

 من كبير قطاع تطوير في ساهم أنه ثاني آل عبدهللا بن ثاني الشيخ لسعادة يحسب هـــأن كما

 في االقتصاديين املحللين من العديد رأي حسب فعال دور  له كان مما  قطر في املوجودة العقارات

 اإليجارات  معدل تخفيض في املساهمة بعد وخاصة قطر دولة في التضخم معدل تخفيض
 
 ، إضافة

 ففي ، واإلنسانية الخيرية لألعمال الداعمين أكبر من الشيخ سعادة فإن بالعمل، اهتمامه إلى

"  راف " اإلنسانية اتــــــللخدم عبدهللا بن يـــــثان الشيخ مؤسسة ثاني الشيخ أسس الخيري  املجال

 إدارة مجلس رئيس منصب ثاني الشيخ يشغل كما ،"فضيلة اإلنسان رحمة" شعار ترفع والتي

، ومنصب رئيس  م1992 عام تأسست والتي ، الخاصة االحتياجات ذوي  لتأهيل القطرية الجمعية

 جمعية أصدقا ء الصحة النفسية .

 برــــأك إحدى - غـــــــيون آند أرنست ةـــبمؤسس دفعت لـــالطوي وارهـــمش في الكبيرة اتـــاإلسهام هذه لــولع

ــأك يــــــــثان الشيخ سعادة تمنح أن - مـــالعال في املهنية اتـــــاملؤسس  عن تعبيرا وأضخمها اـــــــــجوائزه برــــــ

 بن ثاني الشيخ ادةــــــسع إلى دمـــــــتق بأن رــــــتفتخ املؤسسة إن  " قائلة املجتمع ةــــــخدم في املتفرد دوره

 في عام بشكل واالقتصاد العقاري  القطاع تطوير في ملساهمته الحياة إنجاز جائزة ثاني آل عبدهللا

 ". املاضية السنوات مدى على قطر دولة


