PRESS RELEASE

ARCAPITA APPOINTS SHEIKH DR. YOUSUF ABDULLAH AL
SHUBAILY TO ITS SHARI’AH SUPERVISORY BOARD

MANAMA, Bahrain, 12 May 2019 – Arcapita – a global leader in Shari’ah-compliant alternative
investments – has appointed prominent academic and industry professional Sheikh Dr. Yousuf
Abdullah Al Shubaily as a member of its Shari’ah Supervisory Board.
Dr. Al Shubaily holds a Ph.D. of Comparative Jurisprudence and Shari’ah and is a professor in
the Higher Judicial Institute at Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University. He has
published several research papers on capital protection, investment services in Islamic
jurisprudence and Zakat on commercial debts.
Dr. Al Shubaily serves on the Shari’ah Board of the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI). He also serves as chairman or a member of several
other Shari’ah Supervisory Boards of Islamic banks and financial institutions in Saudi Arabia
and the wider region.
Commenting on the appointment, Abdulaziz Hamad Aljomaih, Chairman of the Board of
Directors at Arcapita, said: “Our Shari’ah Supervisory Board is led by renowned scholars and
practitioners with diverse schools of thought in Islam. The Board review and monitor Arcapita’s
investments to ensure they comply with Shari’ah principles and Sheikh Dr. Yousuf Abdullah Al
Shubaily will add considerable experience to our supervisory board.”
Dr. Al Shubaily said: “Arcapita has established itself as a global leader in Shari’ah-compliant
alternative investments, playing a prominent role in bringing sophisticated alternative
investments to Shari’ah-conscious investors. I look forward to joining the supervisory board as
the firm pushes forward with its robust pipeline of Shari’ah-compliant investments across
international markets.”
-Ends-
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آركابيتا تعيّن الدكتور يوسف الشبيلي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
املنامة ،البحرين 12 ،مايو  – 2019أعلنت آركابيتا ،شركة االستثمارات البديلة العاملية املتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ومبادئها ،تعيين األكاديمي املعروف وعالم الشريعة البارز الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي عضوا في
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمجموعة آركابيتا.
الشيخ يوسف الشبيلي حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه املقارن والشريعة اإلسالمية ،وهو أستاذ جامعي في املعهد
القضائي العالي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وقد سبق له أن نشر عدة أوراق بحثية حول حماية رأس
املال ،والخدمات االستثمارية في الفقه اإلسالمي ،والزكاة على الديون التجارية .وهو أيضا عضو في املجلس الشرعي لهيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيوفي) ،وترأس عددا من هيئات الرقابة الشرعية في عدة مصارف
ومؤسسات مالية إسالمية في اململكة العربية السعودية واملنطقة عموما.
وبهذه املناسبة ،أشاد السيد عبدالعزيز حمد الجميح ،رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا بتعيين الشيخ الشبيلي ،قائال
بأنه "إضافة هامة إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في آركابيتا التي تضم علماء شريعة ذائعي الصيت من مدارس فكر
إسالمي متنوعة ،وتتولى الهيئة مراجعة ومراقبة استثمارات آركابيتا للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ومبادئها".
ومن جانبه ،قال الدكتور الشبيلي" :عززت آركابيتا مكانتها كشركة عاملية رائدة في تقديم االستثمارات البديلة املتوافقة مع
الضوابط الشرعية للمستثمرين امللتزمين بأحكام الشريعة اإلسالمية .أتطلع إلى االنضمام إلى هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية واملشاركة في اإلشراف على الصفقات املرتقبة التي تسعى آركابيتا إلى إبرامها في األسواق العاملية".
 -انتهى –

