
العقارات  المستقبلية في قطاع  الرؤية  البحريني وصاحب  الرائد  الإدارة، هو  / فقيه رئيس مجلس  السيد 

بن   (بمملكة البحرين وله قصب السبق في بناء العلامة التجارية التي أصبحت متميزة في الأسواق العالمية

الزمان شركة ذائعة الصيت ومعروفة  فقيه للاستثمار العقاري ذ.م.م( والتي أصبحت خلال أقل من عقد من  

في هذا القطاع. من هنا ينطلق السيد فيصل فقيه، بلا حدود في تحقيق إنجاز تلو الآخر وأعمال التطوير من 

أصغرها إلى أكبرها بما يصب في صالح المملكة، كما لا يفتأ السيد فقيه في إعادة صياغة المشهد المعماري  

 في مملكة البحرين بشكل سنوي. 

  2008في عام    ذ.م.م.فضل رؤيته الثاقبة، قام السيد فيصل بتأسيس شركة بن فقيه للاستثمار العقاري  وب

مع التركيز على تطوير أحدث المشاريع العقارية المتطورة والمبتكرة والحديثة والمستقبلية والتي تهدف  

نجح وفخر  وعزم  تفان  وبكل  المملكة.  لصالح  التطويرية  المعادلات  تحقيق  التسليم    تإلى  في  فقيه  بن 

مليار دولار أمريكي في عموم المملكة وفي فترة تعتبر قصيرة قياسا   1.2النهائي لمشاريع عقارية بقيمة  

 بحجم المشاريع التي لم تتعد عشر سنوات. 

التعاون الخليجي، عزز   أنحاء دول مجلس  الواعدة في جميع  الاستثمارية  ومع بزوغ فجر واعد من الفرص 

المحافظة على تواجد أقوى في المملكة العربية السعودية وذلك من   عن طريقور الشركة  السيد فقيه حض

خلال افتتاح مكاتب في الخبر وجدة والرياض، واستمر إلى اليوم في توسيع دائرة تعاملاته واستثماراته حتى  

العالمية   الذين استقطبوا كبريات الشركات  العالمية ليصبح من أوائل المطورين  مثل الشركة وصل الى 

 الايطالية العالمية روبيرتو كفالي. 

فقيه خدمة جديدة مع شركة إيزي للخدمات "إيزي  بن    توسعيا منه على مواكبة التطور التكنولوجي دشن

نقلة نوعية لعمليات الدفع كأول شركة عقارية في  ة بي" لشراء العقارات بالعملات الرقمية " الكربتو" محقق

 المركزي. لات الرقمية بآلية مرخصة من مصرف البحرين الشرق الاوسط تعتمد العم

وبفضل تصميمه على توجيه الاستثمار نحو القطاع العقاري في المملكة، عن طريق المشاركة الهامة في 

 النمو والرقي بالعولمة والسياحة.  

الأعمال    100وكواحد من أفضل   إنجاز  الإدارة فيصل فقيه بجائزة رجال  العرب شخصية فاز رئيس مجلس 

على جائزة صاحب الرؤية    2018. كما حصل السيد فقيه في  2018وذلك في مجلة أرابيان بيزنس في عام  

من بين أفضل   90ضمن جوائز أرابيان بيزنس العقارية. وتم اختيار السيد فقيه ضمن    2018المستقبلية للعام  

وانز    Ones To Watchفي قائمة    . كما تم تكريمه وتتويجه2017شركة عربية في العالم العربي لعام    100

، إذ كان من بين القادة  2017تو ووتش في مجلة الرئيس التنفيذي الشرق الأوسط في العدد الصادر في  

الذين تم اختيارهم ضمن قادة المنطقة حيث تعتبر هذه الإنجازات مفخرة متميزة لشركات البحرين الناجحة  

 وقائد متميز مثل السيد بن فقيه. 

فقيه بتنظيم برنامج على مستوى المملكة بالشراكة مع كوور  بن    ت، قام2017ع الأخير من عام  وخلال الرب

. يهدف إلى إظهار القدرات الخاصة التي KUUR Dubaiدبي لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة  

يؤمن السيد فقيه  يمتلكها هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم للآباء والمتخصصين والأطفال على حد سواء. حيث

تعزيزهم وتحسين مستواهم   الأطفال ومساعدتهم في  بهؤلاء  الاهتمام  الجميع  أن مسؤولية  ايمانا راسخا 

 المعيشي. 

كما أطلق السيد فقيه مسابقة اقرأ للرجال والنساء لجميع الفئات العمرية، وهي مسابقة خيرية بالتنسيق  

البحرين الكريم في مملكة  القرآن  . وذلك لتشجيع المجتمع على تعلم كتاب هللا المجيد  مع جمعية خدمة 

 وحفظه.  الكريم وحفظه. وتم إضافة فئة الإناث للتشجيع على دخول مشاركين أكثر لتلاوة القرآن


