
بيان صحفي
ب�وت يف ١٢ حزيران ٢٠١٧

تعلــن مجموعــة البحــر املتوســط القابضــة ش.م.ل. املالكــة لـــبنك البحــر املتوســط ش.م.ل. عــن بيــع الســيد أ�ــن رفيــق الحريــري لحصتــه يف رأســلها 
لرشكــةOLT Holding s.a.l.l اململوكــة مــن الســيد عــالء الخواجه بثمن رشاء يعكس تقييً ملجموعة البحر املتوســط القابضــة ش.م.ل �بلغ ١،٢٦٧،٠٠٠،٠٠٠ 

(مليار و مئتان و سبعة و ستون مليون) دوالر أم�¥.
تبعاً ملوافقة مرصف لبنان ولعملية التملك، أصبح معظم رأسل مجموعة البحر املتوسط القابضة ش.م.ل. موزعاً عىل كبار مساهميها السادة:

٪١٥٫٥١ • السيدة نازك رفيق الحريري 
٪٤٢٫٢٤ • دولة الرئيس سعدالدين الحريري 
٪٤٢٫٢٤      •

الســيد عــالء الخواجــه رجــل اعــل ومســتثمر مرمــوق شــارك وال يــزال يشــارك منذ ٢٥ ســنة يف عضويــة مجالــس إدارة رشكات عامليــة يف قطاعــات تتعاطى، 
يف املنطقة وخارجها، األعل املرصفية والنشاطات التمويلية والعقارية والفندقية وشؤون اإلتصاالت وغ�ها من النشاطات.

يف تعليقــه عــىل عمليــة اســتثره الجديــد يف مجموعــة البحــر املتوســط ، رصح الســيد الخواجــه قائــال: "أن اســتثر رشكتــه هــذا هــو دليــل ثقــة ببنــك 
البحــر املتوســط ش.م.ل. و ايضــاً ا�انــاً بالقطــاع املــرصيف اللبنــاÒ وبإقتصــاد لبنــان وإســتقراره". واضــاف قائــالً: "إن هــذه املســاهمة Ïهــد الطريــق باتجــاه 

توسيع قاعدة ملكية مجموعة البحر املتوسط وتنويعها والتي قد تؤدي ، يف املستقبل القريب، اىل طرح امللكية لإلكتتاب العام" . 
ــل عــىل الدعــم املتواصــل  ــي Ïــت هــي دلي ــك الت ــة التمل ــال: "إن عملي ــة البحــر املتوســط، قائ ــس مجموع ــري، رئي ــدوره، ّرصح الســيد محمــد الحري ب

إلسرتاتجية بنك البحر املتوسط ش.م.ل. يف تعزيز النمو وأداء نشاطاته املالية وتوّسعها ومواصلة تدعيم  قيم البنك وحية مستثمريه وخدمتهم".
_____________________________________________________________________________ 

نبذة عن السيد عالء الخواجه:
إن خــربة الـــ ٢٥ ســنة التــي يتمتــع بهــا الســيد عــالء الخواجــه يف املناصــب االداريــة العليــا وكمســتثمر مــايل اســرتاتيجي تغطــي مجــاالت األعــل املتنوعــة 

يف أوروبا والواليات املتحدة األم�كية ومنطقة الرشق األوسط وشل أفريقيا.
 Societe Generale ت وحصص مؤسســات ماليــة؛ منهــاإن ســجل الســيد الخواجــه يف الحقــل املــرصيف واملــايل حافــل بنجاحاته يف عمليات تداول يف مســاه
(مــرص)، بنــك عــوده (لبنــان)، EFG Hermes Holding (مــرص)، والبنــك املــرصي األمــ�¥ (مــرص). اســتثراته املاليــة االخــرى تتضمــن ملكيــة يف مؤسســة 

إمارتية تقدم خدمات استشارية وأبحاث يف الشؤون املالية، إضافة إىل إستثرات اخرى يف أسواق األسهم األوروبية واألم�كية.
 Orascom Telecom Media (مــرص) ويف Global Telecom Holding رات الســيد الخواجــه لتشــمل قطــاع االتصــاالت حيــث اســتثمر يفتوســعت اســتث
and Technology Holding (مــرص) وهــي رشكــة مدرجــة يف بورصــة القاهرة وتســتثمر يف رشكات تعمل يف مجاالت النظام العاملــي للجّوال (GSM) واإلعالم 

والتكنولوجيا والكابل  (Cable) يف مرص ولبنان وباكستان ودول أخرى يف شل أفريقيا والرشق األوسط.
 InterContinental Hotels Co. رات السيد الخواجـــه شملت أيضـــاً قطـــاع الفندقية حيث تبـــوأ مركـــز رئيس مجلس إدارة- مديـــر عـــام رشكـــةإن إستث
ــة  ــات التجاري ــك، إن العملي ــًة إىل ذل التــي Ïلــك فنــدق Mövenpick يف مــرص وعقــارات أخــرى عــىل الســاحل املــرصي املحــازي للبحــر األحمــر. إضاف

وإستثرات السيد الخواجه يف القطاع الفندقي شملت فندق فورسيزنز (Four Seasons) يف عن، األردن.
كــ اســتثمر الســيد الخواجــه، بــè العــام ١٩٩٦ والعــام ٢٠٠٣، بشــكل كبــ� يف معظــم برامــج الخصخصــة يف مــرص، وذلــك يف عمليــات تتعلــق بالخدمــات 

املرصفية والصناعة الثقيلة وصناعة الضيافة وصناعة األدوية واالتصاالت ويف أسواق أخرى.  
من جملة محافظه االســتثرية املتنوعة، ملكية أكëية أســهم الرشكة العربية لإلنتاج والتوزيع الســينê (Cinema Al Arabia) وهي رشكة إنتاج وتوزيع 
أفــالم، مركزهــا مــرص وتشــّغل أكــë مــن مئــة صالــة ســين. و�لــك الســيد الخواجــه أيًضــا عقــارات مخصصــة لغايــات تجاريــة وســكنية يف مــرص واألردن 

ولبنان وبريطانيا وفرنسا.

عن رشكة مجموعة البحر املتوسط القابضة ش.م.ل.
هي رشكة لبنانية تستثمر يف القطاعات املرصفية والعقارية والخدماتية والضن وهي متواجدة يف سبع دول يف الرشق األوسط وأوروبا.

عن بنك البحر املتوسط ش.م.ل. 
هو أحد املصارف الرائدة يف لبنان، يقدم خدمات مالية ومرصفية متنوعة وعديدة لألفراد والرشكات.

يتعاطــى املــرصف ورشكاتــه التابعــة األعــل املرصفيــة التجاريــة والخاصــة واألعــل املرصفيــة االســتثرية وإدارة الــëوات، وذلــك عــرب شــبكة فــروع تضــّم 
٦٧ فرعــاً يف لبنــان، وفــرع يف قــربص، وثالثــة فروع يف العراق، وفرع يف مركز دî املايل العاملي (DIFC). ويُعترب بنك البحر املتوســط اول مرصف يف منطقة الرشق 

االوسط وشل افريقيا يحصل من سلطة دî للخدمات املالية، عىل ترخيص الفئة االوىل للعمل يف الـ DIFC وهو الرتخيص األكë شموالً.

اضافــًة اىل مــا تقــدم، �لك املرصف رشكاٍت تابعة يف تركيا، والســعودية، وســويرسا ولبنان، تضم الرشكات التاليــة: ١) T-Bank  (Turkland Bank) وهو مرصف 
تــــر¥ يقدم خدمـــات مرصفية لقطـــاع األعل التجاريـــة واملؤسسـات املتوسطـــة الحجم، وهو مملوك بنسبة ٥٠٪ من املرصف الذي يتوىل أيضاً ادارته؛

٢) ورشكــة البحــر املتوســط الســعودية لالســتثر، وهــي مملوكــة بالكامــل مــن املــرصف ومركزهــا يف الريــاض - الســعودية، وهــي تقــدم مجموعــة واســعة 
مــن االستشــارات املاليــة وخدمــات الطــرح الخــاص يف مجــال Ïويل الــرشكات والتســنيد وإدارة صناديــق االســتثر؛ ٣) وميدســكيورتز انفســتمنت ش.م.ل. 
وهــي مملوكــة بالكامــل مــن املــرصف وتقــدم االستشــارات املاليــة وخدمــات الطــرح الخــاص، كــ تقــدم الخدمــات املاليــة واالســتثرية خــارج لبنــان 
ــة  ــات املرصفي ــن املــرصف وينشــط يف مجــال العملي ــل م ــوك بالكام ــزه يف ســويرسا وهــو ممل ــد ســويرسا ومرك ــك مي ــا يف الـــ DIFC؛ ٤) وبن ــرب فرعه ع
الخاصــة وإدارة الــëوات؛ ٥) ورشكــة امــكان املاليــة ش.م.ل وهــي مؤسســة ماليــة تابعة بالكامــل للمرصف ، بدأت العمل يف شــهر أيار عــام ٢٠١١ وهي Ïنح 

القروض الصغ�ة لذوي الدخل املحدود يف لبنان.

يف نهايــة العــام ٢٠١٣، وÏاشــياً مــع اســرتاتيجية التوســع يف قطــاع التأمــÏ ، èلـّـك املــرصف رشكــة تأمــè يف تركيــا. كــ Ïلـّـك أيضــاً يف لبنــان يف العــام ٢٠١٤ 
رشكة كونتيننتال تراست للتأمè وإعادة التأمè ش.م.ل.، وتوسع يف نشاطات التأمè عرب رشكات يف االمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة.

يف نهايــة شــهر كانــون االول عــام ٢٠١٦، بلــغ عــدد العاملè يف املرصف ورشكاتــه املالية التابعــة ٢٫٦٥٨ عامالً. باالســتناد اىل النتائج املاليــة املجّمعة واملدققة، 
بلغ مجموع موجودات البنك ١٦ مليار دوالر أم�¥ بنهاية العام ٢٠١٦، يف حè بلغت قيمة القروض والتسليفات ٥٫١ مليار دوالر أم�¥ وودائع زبائنه ١٢٫١ 
مليــار دوالر أمــ�¥. بلغــت نســبة مــالءة البنــك ١٥٫٤٪ متجــاوزًة يف ذلــك متطلبــات البنــك املركــزي يف لبنــان (مــرصف لبنــان) املحــددة بـــ ١٤٪. كــ بلغت 

نسبة السيولة بالعملة االجنبية ٣١٫٢٪ متجاوزًة أيضاً اىل حٍد كب� النسبة املحددة بـ١٠٪ من قبل مرصف لبنان. 

OLT Holding s.a.l.



Beirut, June 12, 2017 
GroupMed Holding s.a.l., the owner of Bankmed s.a.l. is pleased to announce a new shareholder, OLT Holding s.a.l. 
Following the approval of the Central Bank of Lebanon, OLT Holding s.a.l. owned by Mr. Ala Al Khawaja has successfully acquired 
from Mr. Ayman Hariri a 42.24% ownership stake of the share capital of GroupMed Holding s.a.l. The acquisition price corresponds 
to a total valuation of GroupMed Holding s.a.l at US$ 1,267,000,000 (one billion two hundred sixty-seven million US Dollars).
Post-acquisition, the majority of the share capital of GroupMed Holding s.a.l. is distributed as follows: 
• Mrs. Nazek Rafic Al Hariri 15.51% 
• H.E. Mr. Saadadeen Al Hariri 42.24%
• OLT Holding s.a.l.  42.24%
Mr. Al Khawaja is a prominent businessman, investor and board member of various international companies. Mr. Al Khawaja has more 
than 25 years of experience working and investing in the sectors of banking and finance, real estate, hospitality, telecommunications 
and across other industries in the region and abroad. 
Commenting on the transaction, Mr. Al Khawaja said: “The investment by OLT Holding s.a.l. is regarded not only as an unwavering 
display of confidence in the privately-owned Bankmed s.a.l. but also as faith in the Lebanese banking sector, economy and permanent 
stability”. Mr. Al Khawaja also added “the acquisition will pave the way for increasing and diversifying the ownership structure of 
GroupMed Holding s.a.l which could result in an Initial Public Offering in the near future”.
In his turn, Mr. Mohammed Hariri, the Chairman of GroupMed Holding s.a.l, expressed that: “The acquisition is evidence of additional 
support to Bankmed s.a.l.’s long term strategy of promoting growth, performance and expanding its financial activities and ensuring 
the continuity of upholding Bankmed s.a.l values of protecting and serving its stakeholders”. 

_____________________________________________________________________________ 

About Mr. Ala Al Khawaja
Mr. Al Khawaja’s 25 years of experience serving in senior management roles and as a financial and strategic investor cover a diverse 
range of businesses across Europe, the United States and the MENA region. 

In the field of banking & finance, Mr. Al Khawaja’s track record includes many successful transactions involving stakes in financial 
institutions such as Societe Generale (Egypt), Bank Audi (Lebanon), EFG Hermes Holding (Egypt) and Egyptian American Bank (Egypt). 
Other financial investments also include ownership in an UAE institution that provides financial advisory and research services, in 
addition to investments in European and US equity markets.
 
Mr. Al Khawaja’s investments expanded into telecommunications to include investments in Global Telecom Holding (Egypt) and in 
Orascom Telecom Media and Technology Holding (Egypt), a company, publicly listed on the Cairo Stock Exchange, which invests in 
entities operating in the GSM, media, technology, and cable businesses in Egypt, Lebanon, Pakistan, and other North African and 
Middle-Eastern countries.

Serving as Chairman and C.E.O. of InterContinental Hotels Co. which owns the Mövenpick Hotel in Egypt and additional properties 
on the Red Sea’s Egyptian coast, Mr. Al Khawaja’s hospitality investments and transactions also included the Four Seasons Hotel in 
Amman, Jordan. 

Mr. Al Khawaja also heavily invested in most of Egypt’s privatization programs between 1996 through 2003 in transactions related to 
banking, heavy industries, hospitality, pharmaceuticals, telecommunication and other market sectors. 

As part of his diverse investment portfolio, Mr. Al Khawaja retains a majority ownership stake in Al Arabia Cinema, a film media 
distribution and production company, which is based in Egypt and operates over 100 movie theaters. Mr. Al Khawaja additionally 
holds commercial and residential real estate properties across Egypt, Jordan, Lebanon, the UK and France. 

About GroupMed Holding s.a.l 
GroupMed Holding s.a.l is a Lebanese company holding investments in banking, insurance, real estate, industry and services sectors 
located in seven countries within the Middle East and Europe. 

About Bankmed s.a.l
Bankmed is one of the leading banks in Lebanon, providing a wide range of corporate and retail banking and related financial services 
to individuals and private sector companies. 

The principal activities of the Bank and its subsidiaries consist of conventional commercial and private banking as well as investment 
banking and wealth management through a network of 67 branches in Lebanon, one branch in Cyprus, three branches in Iraq, and 
one branch in the Dubai International Financial Centre (the “DIFC”). Bankmed became the first financial institution in the MENA region 
to operate in the DIFC under a Category 1 license, the most comprehensive license granted by the Dubai Financial Services Authority 
(DFSA). 

In addition, the Bank has subsidiaries in Turkey, Saudi Arabia, Switzerland and Lebanon. These subsidiaries include (i) Turkland 
Bank (T-Bank), a Turkish bank providing banking services to the commercial business sector as well as to medium-sized enterprises. 
T-Bank is 50% owned and managed by Bankmed; (ii) SaudiMed Investment Company (SaudiMed), a wholly owned subsidiary based 
out of Riyadh, Saudi Arabia. SaudiMed provides an array of financial advisory and placement services in the areas of corporate 
finance, securitization and investment fund management; (iii) MedSecurities Investment, s.a.l. (MedSecurities), a wholly-owned 
subsidiary of Bankmed. MedSecurities provides agency, advisory and placement services. It offers financial and investment solutions 
out of Lebanon and the recently-established DIFC branch; (iv) Bankmed Suisse S.A. (Bankmed Suisse), a wholly-owned subsidiary of 
Bankmed based in Switzerland and offering private banking and wealth management services; and (v) Emkan Finance s.a.l. (Emkan), 
a wholly owned financial institution which started in May 2011 providing microfinance services to low income populations in Lebanon, 
which commenced operations in May 2011 and is wholly-owned by the Bank.

Towards the end of 2013 and in line with its expansion strategy in the insurance sector, Bankmed acquired an insurance company in 
Turkey. Similarly, in order to complement its product offering, the Bank acquired Continental Trust Insurance Company in Lebanon in 
2014 and added insurance activities through entities in the UAE and the United Kingdom. 

As at end of December 2016, the Bank and its financial services’ subsidiaries had 2,658 employees. According to the audited 
consolidated financial results, the Bank’s Total Assets stood at USD 16 billion as at end 2016, while the Loans & Advances and 
Customers’ Deposits reached USD 5.1 billion and USD 12.1 billion respectively. Bankmed recorded a Capital Adequacy Ratio of 
15.4%, exceeding the Central Bank of Lebanon (Banque du Liban - BDL) regulatory requirements of 14% and a foreign currency 
liquidity ratio of 31.2%, far surpassing BDL’s requirement of 10%.
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