First Energy Bank contributes US$ 500,000
to ‘Feena Khair’ National Campaign
First Energy Bank B.S.C.(c) (FEB) announced a contribution of US$ 500,000 to
the ‘Feena Khair’ National Campaign led by His Highness Shaikh Nasser bin
Hamad Al Khalifa, HM the King’s Representative for Humanitarian Works and
Youth Affairs, National Security Advisor and Board of Trustees Chairman of
the Royal Humanitarian Foundation (RHF)
The Bank’s contribution is part of its social commitment to support the
community and help to address the many urgent needs stemming from this
pandemic. We also thank those on the front lines for their tireless efforts and we
are proud to support the RHF in helping to provide relief for those who need it
the most, in these unprecedented times.
The Chief Executive Ofﬁcer of FEB, Mr. Mohamed Shukri Ghanem, stated that
“We commend the efforts and achievements of the wise leadership in combating
COVID -19 and remain committed to support these humanitarian initiatives,
standing together in solidarity to overcome this crisis”.

مصرف الطاقة األول يساهم بمبلغ  500٫000دوالر أمريكي
لحملة "فينا خير" الوطنية
أعلن مصرف الطاقة األول ش.م.ب (م) (المصرف) عن مساهمته بمبلغ  500٫000دوالر
أمريكي في حملة "فينا خير" الوطنية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،ممثل جاللة
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب ،مستشار األمن الوطني ورئيس مجلس أمناء
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
تعد مساهمة المصرف جزءا من التزامه االجتماعي بدعم المجتمع والمساعدة في تلبية
االحتياجات العديدة العاجلة الناشئة عن هذا الوباء .كما نود أن نتقدم بالشكر ألولئك الموجودين
في الخطوط األمامية على جهودهم الدؤوبة ونفخر بدعم المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
في المساعدة على توفير اإلغاث ة ألولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في هذه األوقات غير
المسبوقة.
وقد صـرح السيد  /محــمد شكـري غانم  ،الرئيس التنفيــذي للمصرف ،قــائال" :نحن نشيد
بجهود وإنجازات القيادة الحكيمة في مكافحة  COVID -19وسنظل ملتزمين بدعم هذه
المبادرات اإلنسانية  ،والوقوف معا متضامنين للتغلب على هذه األزمة".

