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Mashaal joined BNP Paribas Investment Company KSA (‘BIC’) in September 2018 to head up the Onshore
Wealth Management initiative. In his role, Mashaal will help establish and grow the Onshore Wealth
Management for the Saudi market, which is a key pillar of the Wealth Management Middle East & Africa
development strategy in the Middle East. Together with the Head of Wealth Management Offshore for the
Saudi market, they will build market share and grow the franchise in this unique market.
Mashaal brings with him more than 15 years’ experience in business development and client relationship in
the field of Wealth Management in the GCC region and more particularly in Saudi Arabia. Prior to joining BNP
Paribas, Mashaal worked in various positions at JP Morgan Chase and was the co-founder of Darin Partners
UK, a Real Estate consultancy company, dedicated to GCC HNWI.
Mashaal is an authorized person under the FCA (Financial Conduct Authority -United Kingdom) and the CMA
(Kingdom of Saudi Arabia). He earned his Bachelor of Science from King Saud University and his MBA from
Clark University, Worcester, United States, in Finance & MIS. Mashaal also attended senior executive courses
at Insead, France. Mashaal is a Saudi National.

 م بصفته مدير إدارة الثروات الداخلية وسيعمل مشعل في2018 انضم مشعل الجميح لشركة بي إن بي باريبا السعودية لالستثمار في سبتمبر
 والتي تعتبر الركيزة األساسية الستراتيجية إدارة الثروات في الشرق،منصبه على إنشاء وتنمية "إدارة الثروات الداخلية" في السوق السعودي
األوسط وأفريقيا وذلك بالتعاون مع رئيس إدارة الثروات الخارجية للسوق السعودي من أجل الحصول على حصة كبيرة وتنمية الشراكة في هذا
.السوق الفريد
 عا ًما في مجال تطوير األعمال وعالقات العمالء في قطاع إدارة الثروات في منطقة دول مجلس التعاون15 يتمتع مشعل بخبرة تزيد عن
 شغل مشعل العديد من، قبل انضمامه إلى لشركة بي إن بي باريبا السعودية لالستثمار.الخليجي وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية
،  وهي شركة استشارية في مجال العقارات، Darin Partners UK سا وشريكا ً لشركة
ً  وكان مؤسJP Morgan Chase المناصب في
.ومخصصة لعمالء دول مجلس التعاون الخليجي
 المملكة العربية السعودية كما انه حصل على درجة- CMA ) وFCA(  المملكة المتحدة- مشعل حاصل على رخصة من هيئة السلوك المالي
 في،  الواليات المتحدة،  وورسيستر، البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك سعود وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كالرك
.التمويل ونظم المعلومات اإلدارية باإلضافة لحضوره دورات تنفيذية عليا في انسيد بفرنسا

