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A summary of the biography
Sheikh Ali Bin Abdullah Bin Thani Al-Thani 
is the member of ruling family of Qatar. He 
was born in 1956. He achieved his    B.Sc. in 
Economic & Political Science from Portland 
State University, USA. (1981).

Sheikh Ali is one of the renowned businessmen 
and considered one of the leading players in 
the real estate business and capital market 
activities.  He is one of the founders and major 
shareholders of the following institutions.

✔Qatar International Islamic Bank
✔Qatar Islamic Bank
✔Qatar Islamic Insurance Company
✔Qatar Real Estate Company
✔Islamic Bank of Britain
✔European Islamic Investment Bank
✔Al-Gharrafa Charity Foundation

Address
    P O Box 1010
    Doha – Qatar

Contact Details
    + 974  44879203 / Fax 44876582

    + 974  55500097 (Mobile)
Founder of AL-Gharrafa Organization



 ، ثانی  آل  ثانی  بن  عبداهلل  بن  الشیخ علی   عالیجناب 
 عضو خانواده سلطنتی قطر می باشد که در سال 1956
 میالدی دیده به جهان گشود.وی مدرک تحصیلی خویش
 را در سال 1981میالدی در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از

دانشگاه پورتلند آمریکا دریافت کرد
 عالیجناب الشیخ علی آل ثانی یکی از بازرگانان معروف
 کشور قطر می باشد که نقش مهمی در فعالیتهای سرمایه

.گذاری و امالک در این کشور ایفا می کند
وی بنیانگذار و سهمامدار عمده موسسات زیر می باشد:

✔ بانک بین المللی و اسالمی قطر
✔ بانک اسالمی قطر
✔ بیمه اسالمی قطر

✔ امالک و مستغالت قطر
✔ بانک اسالمی بریتانیا

✔ بانک سرمایه گذاری اسالمی اروپا
✔ موسسه خیریه الغرافه    

Al-Gharrafa Charity Foundation

Established in 2014, Chairman of Board 
of Director and chairman of Executive 

Board

Lotus Trdg. & Cont

Established in 1973 with a capital of QR. 5 
million and managed till 1994 as a profit-

able company.

Qatar Int’l Islamic Bank

From 1991 – 1994  -Managing Director 
 From 1994 – 2000 -Chairman 

عالیجناب الشیخ علی بن عبداهلل بن ثانی آل ثانی به تاریخ 7 قوس 1396 مطابق با 28 نوامبر 2017 دو پروژه 
بزرگ را در شهر کابل تهداب گذاری کرد.این پروژه ها شامل کمپلکس فرهنگی و مسجد شریف در صحن وزارت 
خارجه افغانستان و همچنین اعمار یک شهرک در منطقه خوشحال خان شهر کابل ) با 768 آپارتمان رهایشی،بالکهای 
تجاری،مکاتب دخترانه و پسرانه،مسجدشریف با گنجایش 2000 نمازگزار،یتیم خانه و سایر نیازمندیهای یک شهرک 

معیاری( که هزینه ساخت این پروژه ها را شخص ایشان متقبل شده اند.  


