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البحرين في   المنامة بمملكة  االبتدائي في  .  1942يوليو    12ولد خالد محمد كانو في  بالتعليم  التحق 

في  "  Aو "  "  O"   المستوى  شهادات  وحصل على    ،    صيدا ، لبنان  في    الثانوي، والتعليم    البحرين

في إنديانا ، الواليات  ستيت    جامعة تريتخرج مع مرتبة الشرف من    1969. في عام  نوتنغهام ، إنجلترا

األمريكية ذلك    .  المتحدة  في  بما  األخرى  اإلدارية  التدريبية  الدورات  من  العديد  برنامج كما حضر 

 . 1984 في كلية هارفارد لألعمال في عام   تنفيذي في اإلدارة المتقدمة 

 

 كان أول تعيين له كمدير/ مدير  .1969في عام    بدأ خالد حياته المهنية مع مجموعة شركات عائلة كانو

، تم تعيينه في منصب مدير فرع أبوظبي في    1970عام    وفي    للشؤون اإلدارية في مكتب البحرين 

سنوات    عدة. بعد في هذه المنطقة الجديدة   ، وكان رائدا في إنشاء وتطوير عمليات الشركةهذا المنصب  

نائب المدير العام للمجموعة في اإلمارات  ، تمت ترقيته إلى    1974من العمل في أبو ظبي في عام  

 1978. في عام  هيوستن ، تكساسكانو في    عمليات    ، أسس  1975. في عامالعربية المتحدة وعمان

 يوسف بن أحمد كانو.  شركة عضوا في مجلس إدارةتعيينه   تم

 

المكتب الرئيسي للشركة في  تم نقله إلى  ،    1984عام    ، وفي  إلى جدة    خالد  ، تم نقل    1981في عام  

في الدمام كمساعد تنفيذي ومدير المجموعة التجارية ثم المدير العام للعمليات المملكة العربية السعودية  

تم نقله إلى المكتب الرئيسي  ،    1996عام    بعد عدة سنوات في المملكة العربية السعودية ، فيالسعودية.  

 عضو مجلس اإلدارة. منصب في مملكة البحرين كعضو منتدب للمجموعة واستمر في 

 

مجموعة  تم  تعيينه من قبل  مجلس اإلدارة   في منصب نائب رئيس مجلس إدارة    2017في مايو  

بن أحمد كانو  فبراير    يوسف  المجموعة    2018وفي  إدارة   لمقر ا  في      في منصب رئيس مجلس 

وتوجهها    أداء المجموعةمجلس اإلدارة ويراقب  الرئيسي للمجموعة في مملكة البحرين، حيث يدير  

باإلضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو    االستراتيجي.  

 . مملكة البحرينفي مجالس إدارة الشركات الكبرى داخل وخارج عدة مناصب  شغل خالد أيضا، 

 

المقاالت   العديد من  التي تغطي  وقد كتب ونشر  الصحافة  العائلية،  في  الشركات  جوانب مختلفة من 

داخل وخارج دول مجلس  العائلية  وحاضر وترأس ندوات ومؤتمرات دولية حول موضوع الشركات  

عائلة التي عمل بها  الذي يرسم تاريخ تجارة ال  كتب أبرزها "بيت كانو"   5كما نشر    التعاون الخليجي.

تحت عنوان "بداية    2016معرضا فنيا في البحرين عام  كما كان خالد فنانا نشطا وأقام  طوال حياته.  

 جديدة" ، حيث عرض العديد من لوحاته. 


