
 سوزان سلمان خليل كانو

 السيرة الذاتية 

 

 

 المناصب الحالية :

  شركة خليل بن ابراهيم كانو.  إدارةوعضو مجلس الرئيس التنفيذي 

  شركة الوكالةالتجارية العالمية للسيارات. إدارة وعضو مجلس الرئيس التنفيذي 

  المملكة المتحدة.–جامعة اوكسفورد  في اإلدارة عضو مجلس 

  شركة خليل ابراهيم كانو الدارة العقارات.إدارة عضو مجلس 

  شركة بحرين تك انجلز القابضة .إدارة رئيس مجلس 

  شركة ريفر كابيتال .إدارة رئيس مجلس 

 شركة  إدارة مجلس  رئيسSKIPLINO . 

 . عضو مجلس إدارة شركة تنمو 

 . عضو مجلس إدارة شركة مزاد 

  التجارية .عضو مجلس إدارة شركة أوتو بارتس 

  البحرينية. السيارات وكالء جمعية  إدارة عضو مجلس 

  مدرسة حوار الدولية.لعضو المجلس االستشاري 

 

 :المساهمات في تنمية االقتصاد الوطني وفي العمل االجتماعي اإلنجازات و

 

  وقد تاسست المملكة   خليل بن إبراهيم كانو واحدة من أقدم الشركات العائلية فيشركة تعتبر

وهي  ات واالستثمارات وتجارة السياراتلديها محافظ كبيرة في العقار و (0291)منذ عام 

 في المنطقة.العائلية كانو أول رئيسة تنفيذية في جميع إمبراطورية شركات 

 في  5إلى أعلى  91قسم السيارات من أسفل في نمو القوة الفعالة كان لها الدور األساسي و

 المملكة.

  الستثمار جزء من  العائلية وتشجيع الشركات العائلية األخرى ةاستثمارات الشركتحديث

 محافظها في صناعة التكنولوجيا.

 



 لمملكة البحرين    الوفد الرسمي لحضور المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس معت دعي

 حفظه هللا .العهد  وليسمو  برئاسة 

 ولي سمو لمملكة البحرين برئاسة وفد الرسمي مبادرة مستقبل االستثمار مع ال دعيت لحضور

 .حفظه هللا عهد ال

  حفظه  آل خليفة بن عيسى  حمد المفدى الملكالجاللة الوفد الرسمي مع صاحب من ضمن

 إلى أوروبا.هللا ورعاه 

 لرجال األعمال المحليين لالستثمار في صندوق تكنولوجيا رأس المال  ةقيادة شركة خاص

 االمريكية. االستثماري في الواليات المتحدة

  أوركسترا بي بي سي الفيلهارمونية  مفهوم بناء دار أوبرا للجزيرة من خالل جلبأطلقت

نطقة للعزف الموسيقيون إلى الممن   22 التي يحضر بها  كانت المرة األولى و إلى المملكة

 هبت جميع العائدات إلى الجمعيات الخيرية.حيث ذ وتقديم ورش عمل في المدارس الثانوية

  لبناء مستشفيات للمسنين. ةشركفي القيادة مبادرات المسؤولية االجتماعية 

 الرعاية وبناء يات مستشف ةساعد، مالسفر حول العالم لمساعدة الالجئين والمحتاجين

 .المالجىء

  مؤسسي األعمال الشباب.توجيه 

 .حكم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 

 شخصي :

 ةكاتب،  اغاني مؤلفة . 

  فوربس أمريكا. تكلم، نشرتهنتأليف كتاب عن المرأة العربية، اسمعنا 

  المسمى وأطلقت خط مكياج خاصREN of Fay  . 

 

 :الجمعيات

 الرؤساء الشباب  منظمة في فرع ورئيس  عضو مجلس اإلدارة  YPO.  

 أول امرأة عربية لرئاسة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. انتخبت 

  جمعية رعاية األيتامإدارة عضو مجلس. 

 االكاديمي : تعليمال

 حضور البرنامج التنفيذي في كلية لندن لألعمال. 

 بكالوريوس جامعة ميرسر في العلوم السياسية واالقتصاد. 

 ة.الدراسات العليا بجامعة هارفارد في الفنون الليبرالية المستمرر برنامج وحض 


