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 المسقطي                                 حسين خالد:    االسم

 المنامة:   الميالد مكان

 
 

 :المؤهالت

 1979 عام في ةاألمريكي المتحدة الواليات تكساس، جامعة الصناعية، األعمال إدارة في بكالوريوس 

 . بامتياز

 

 المناصب التي شغلها:
 ( 2018رئيس جملس اإلدارة، شركة كورك البحرين القابضة ذ.م.م-)لغاية اآلن. 

 ( 2014رئيس جملس اإلدارة، شركة كورك لتقنية املعلومات ذ.م.م- )لغاية اآلن. 

 ( 2007رئيس جملس اإلدارة، شركة استثمارات كورك ذ.م.م-)لغاية اآلن. 

  لغاية اآلن(-2018جملس اإلدارة، شركة كورك للنفط والطاقة ذ.م.م )رئيس. 

 ( 2020رئيس جملس اإلدارة، شركة كورك للخدمات التجارية ذ.م.م- )لغاية اآلن. 

 ( 2021رئيس جملس اإلدارة، شركة كورك لوجستكس ذ.م.م-)لغاية اآلن. 

  لغاية اآلن(.-1983) فلة(ش.م.ب )مق املسقطي إخوان وشركاهمجمموعة نائب رئيس جملس إدارة 

 )لغاية اآلن(-2002) عضو جملس إدارة جمموعة حسني مهدي املسقطي وأوالده ش.م.ب )مقفلة. 

  لغاية اآلن(-2008 شركة سيربيانت حبرين ليمتد ذ.م.م ،دارةاإلنائب رئيس جملس. 

 واالصالح التعليم جملس إدارة جملس عضو. 

 للتدريب البحرين معهد إدارة جملس عضو. 

 امللكية اخلريية املؤسسة يف وعض. 

 ترافكو( األغذية وصناعة للتجارة العامة الشركة إدارة جملس عضو(. 
 البحرين مياه حمطة إدارة جملس عضو. 



 الوطين العمل ميثاق إلعداد العليا الوطنية اللجنة عضو. 
 حالياً(. املركزي البحرين مصرفمؤسسة نقد البحرين ) إدارة جملس عضو 

 عضو جملس إدارة شركة احتاد اخلليج للتأمني وإعادة التأمني 

 البحرين التجاري، اخلليجي املصرف إدارة جملس عضو. 
 الصناعي للتميز خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ مسو جلائزة العليا اللجنة عضو. 
 الدولية التجارة لغرفة البحرينية اللجنة عضو. 
 (2002-1996) األول الشورى جملس عضو. 
 (لغاية اآلن-2002)والسادسة اخلامسة ، الرابعة، الثالثة، الثانية، األوىل التشريعية للدورة الشورى جملس عضو. 
 (2003) األول التشريعي الفصل من الثانية للدورة الشورى جملس لرئيس الثاين نائب. 
 (لغاية اآلن-2006) واالقتصادية املالية الشؤون جلنة رئيس. 

 
 :الجمعيات 

 .البحرين األيرلندية التجارة تنمية مجعية يف عضو
 .والبحوث للدراسات البحرين مركز يف االقتصادية للبحوث االستشارية اللجنة عضو
 .(2001-1993) البحرين وصناعة جتارة غرفة إدارة جملس عضو

 .(2001-1997) والبحرين والصناعة التجارة لغرفة التنفيذية اللجنة و
 .(2001-1993) والبحرين والصناعة التجارة غرفة يف الصناعية اللجنة رئيس
 

 االهتمامات العامة:
  تكنولوجيا المعلوماتتطوير إدارة وتنمية و. 

 
 مرتبة الشرف: التكريم مع

  وسىام الشىيخ عيسى  بىن سىلمان آل  املعظىممحد بن عيسى  آل خليفىة عاهىل الىبالد امللك منح من قبل صاحب اجلاللة
 .خليفة

 


