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 الموضوع 

Investcorp appoints Habib Abdur-Rahman as ESG 

lead as it ramps up Firmwide adoption  

إنفستكورب تعيّن حبيب عبد الرحمن مسؤوالً عن الحوكمة البيئية  

  واالجتماعية والمؤسسية  

Subject 

 المعلومات الجوهرية 

Investcorp would like to announce the appointment of 

Mr. Habib Abdur-Rahman as the ESG Lead of the 

company effective 5 October 2020 

 

مسؤوالً عن الحوكمة  حبيب عبدالرحمن  بأنه قد تم تعيين إنفستكورب تعلن

 2020كتوبر أ 5اعتبارا من  البيئية واالجتماعية والمؤسسية  

Material 

Information 

األثر على المركز  

 المالي 
None 

Impact on 

Financial 

Position 

 

 Rishi Kapoor Name اإلسم

 Co-CEO Title المسمى الوظيفي 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 



  

 

 

 

 



 

 

إنفستكورب تعيّن حبيب عبد الرحمن مسؤوالً عن الحوكمة البيئية واالجتماعية 

  والمؤسسية 

 

اليوم أنها عيّنت حبيب عبد الرحمن، مدير التطوير المؤسسي،  أعلنت إنفستكورب - 2020 أكتوبر 5البحرين، 

مسؤوالً عن  حبيبمسؤوالً عن الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية. وفي إطار هذا الدور الجديد، سيكون 

لتزام اال  اإلشراف على التبني السريع إلطار عمل موحد للحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك تنفيذ

 ومناطق عملها. وحدات عمل الشركة جميععبر وتعزيزه الحوكمة ب

 

: "تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية ريشي كابور، نفستكوربلدى تعليقاً على التعيين، قال الرئيس التنفيذي المشارك 

في إنفستكورب في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. ويُعتبر تحقيق االلتزام الكبير بعناصر الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية التي تتوافق مع قيمنا األساسية جزءاً ال يتجزأ من هذه العملية. ويسعدنا تعيين حبيب 

عاماً من االستثمار المسؤول وااللتزام   40لبناء على تاريخ الشركة الذي يبلغ قرابة  متخصص لمواصلة ا  كمسؤول

بالمجتمعات التي نعمل فيها. وسنستمر في تعزيز التزاماتنا وممارساتنا في ما يخص الحوكمة البيئية واالجتماعية 

 والمؤسسية".

ول عن الحوكمة البيئية واالجتماعية فقال: "يسعدني أن يتم تعييني في منصب المسؤ حبيب عبد الرحمنأما 

في إرشاد أنشطتنا، ليس   واالستمرار مبادئ الحوكمةب  مدى التزام الشركةوالمؤسسية في الشركة، وهو أمر يعكس  

فقط من أجل فعل الصواب في المجتمعات التي نعيش ونعمل ونستثمر فيها، ولكن أيضاً من أجل تقديم الخدمة 

مالؤنا. إن هدف إنفستكورب يتجاوز التميز في االستثمارات البديلة ليشمل قضايا أوسع االستثنائية التي يتوقعها ع

نطاقاً تشمل الصالح العام البيئي واالجتماعي، وأنا أتطلع إلى العمل مع جميع فرقنا داخلياً وكذلك مع المعنيين من 

سقة والمدروسة على امتداد منصات خارج الشركة إلدراج ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية المت

 االستثمار العالمية التي نعمل عبرها".



 

 

. وقد تطورت 2019جدير بالذكر أن إنفستكورب أطلقت سياستها بشأن االستثمار المسؤول اجتماعياً أوائل عام 

بت قوة دفع منذ ذلك الحين جهود الشركة في تبني ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية السليمة ودمجها واكتس

 لتطبيق مجموعة من المبادئ األساسية وفق متطلبات أسواقه وأنشطته. خط عمل بسرعة، مع تكييف كل 

الشركة في تبنيها إلطار عمل مشترك للحوكمة البيئية   سّرعت  ،  2019مع افتتاح مكتب إنفستكورب في الهند عام  

التام مع الحوكمة لجميع أنشطتها االستثمارية في  واالجتماعية والمؤسسية، بهدف أساسي يتمثل في تحقيق التوافق

في شراكة  إنفستكورب الهندالهند كبرنامج تجريبي، ثم نشر التجربة في الشركة على مستوى العالم. وقد دخلت 

مع شبكة االستشارات في جامعة كامبريدج، وهي أكبر شركة استشارية يديرها طالب في المملكة المتحدة، لالستفادة 

ب وآراء الجيل القادم من قادة الفكر وتطوير إطار عمل للحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية قائم على من مواه

. ومنذ ذلك الحين، بدأت إنفستكورب دمج مبادئ الحوكمة البيئية  (SASB)مبادئ مجلس معايير محاسبة االستدامة

د، بدءاً من التركيز على دور هذه الحوكمة في واالجتماعية والمؤسسية في استراتيجياتها االستثمارية في الهن

التخفيف من المخاطر عبر كل االستثمارات واالنتقال إلى كون الشركة باحثاً نشطاً عن الفرص على المدى 

 المتوسط.

we-https://www.investcorp.com/who-موقع إنفستكورب: ، يرجى زيارةمزيد من التفاصيللل

 are/esg/ 

  

 

 -انتهى-

 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

العوائد المطلقة، حصص في الشراكات إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات  
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

https://www.investcorp.com/who-we-are/esg/
https://www.investcorp.com/who-we-are/esg/


 

 

رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من 
قة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متواف

 بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. عبر القيام

 دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة.  12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 جنسية في مكاتبها حول العالم. 44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.com رة موقعنا اإللكتروني:للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيا
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

  

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 عبدالغني ندى 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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Investcorp appoints Habib Abdur-Rahman as ESG lead 

as it ramps up Firmwide adoption  

 

Bahrain, 5 October 2020 – Investcorp today announced that it has appointed Habib Abdur-

Rahman, Principal, Corporate Development as its internal ESG lead. Within this new role, 

Habib will be responsible for overseeing the accelerated adoption of a standardized ESG 

framework, including implementing and enhancing ESG alignment across all business lines 

and geographies. 

 

Commenting on the appointment, Rishi Kapoor, Co-Chief Executive Officer of Investcorp said: 

“One of our key priorities at Investcorp is to deliver sustainable value for our stakeholders. 

Integrating strong alignment with key ESG factors that are consistent with our own core values 

is an integral part of this process. We are pleased to have appointed Habib as a dedicated 

lead to further build upon the Firm’s approximate 40-year history of responsible investing and 

commitment to the communities in which we operate. We will continue to enhance our ESG 

commitments and practices.” 

 

Habib Abdur-Rahman commented: “I am delighted to be appointed as the Firm’s ESG lead, 

an appointment which reflects the Firm’s recognition that ESG principles must continue to 

guide our activities, not only to do right by the communities in which we live, work and invest, 

but to also deliver the exceptional service our clients expect. Investcorp’s purpose goes 

beyond excellence in alternative investing to encompass broader issues of environmental and 

social good, and I look forward to working with all our teams internally as well as with our 

external stakeholders to integrate consistent and considered ESG practices across our global 

investing platforms.” 

 

Investcorp launched its group policy on Socially Responsible Investing in early 2019. The 

Firm’s efforts on firmwide adoption and embedding of sound ESG practices since then have 

been evolving and gaining traction rapidly, with each business line adapting the application of 

a set of core principles to its markets and activities.  

With the opening of Investcorp’s India office in 2019, the Firm has accelerated its adoption of 

a common ESG framework, with an initial aim of becoming fully aligned with this framework 



  

for all its investment activities in India as a pilot, and then propagating these across the rest of 

the Firm worldwide. Investcorp India also partnered with Cambridge University’s Consulting 

Network, the UK’s largest student-run consultancy, to leverage the talent and perspectives of 

the next generation of thought leaders and developed an ESG framework that is modeled on 

the principles of the Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Since then, 

Investcorp has already commenced integrating ESG principles into its investment strategies 

in India, starting with a clear focus on ESG risk mitigation across all investments and 

transitioning to being an active opportunity seeker over the medium term. 

 

More details are available in Investcorp’s website: https://www.investcorp.com/who-we-

are/esg/  

 

 
 

- Ends- 

 

About Investcorp  
 
Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute 
return strategies, GP stakes and infrastructure. Since our inception in 1982, we have focused on 
generating attractive returns for our clients while creating long-term value in our investee companies 
and for our shareholders as a prudent and responsible investor. 
 
We invest a meaningful portion of our own capital in products we offer to our clients, ensuring that our 
interests are aligned with our stakeholders, including the communities that we operate within, towards 
driving sustainable value creation. We take pride in partnering with our clients to deliver tailored 
solutions for their needs, utilizing a disciplined investment process, employing world-class talent and 
combining the resources of a global institution with an innovative, entrepreneurial approach.  
  
Investcorp has today a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, 
China and Singapore. As of June 30, 2020, Investcorp Group had US $32.2 billion in total AUM, 
including assets managed by third party managers, and employed approximately 450 people from 44 
nationalities globally across its offices. For further information, visit www.investcorp.com and follow us 
@Investcorp on LinkedIn, Twitter and Instagram. 
 
 
Media Contacts: 
Investcorp  
Nada Abdulghani 
+973 17515467 
nabdulghani@investcorp.com 
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