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استثماري إسالمي مقره  مصرف وارية في شركة جدوى لالستثمار، وهالمصرفية االستثمالملكية الخاصة و  رئيس هوطارق السديري 
الرئيسي في  مقرهاب رئيس شركة أموال الخليج، وهي شركة استثمار خاصة إقليمية ئنا ،بجدوى لتحاقهإل يطارق قب وكان .الرياض

وأثناء عمله في ماكينزي قاد . العربية المتحدة باإلماراتدبي  شركة ماكينزي آند كومباني فيعمل طارق كمستشار في  وقبل ذلك .الرياض

 استراتيجية أمور ما يخصة والمؤسسات الحكومية في مجلس التعاون الخليجي فيتقديم االستشارات إلى الشركات الكبيرل عملطارق فرق 
شركة ليكسيكون وهي شركة استشارات  فيقبل ذلك  عمل كما  .خاص على قطاع الخدمات الماليةالتركيز المع  ،يةوتنفيذ يةوتنظيم

تحليل عمل لوأثناء عمله كمستشار اقتصادي في تلك الشركة، أشرف على فرق  .األمريكية ات المتحدةواليالاقتصادية مقرها في بوسطن ب

على درجة الماجستير حاصل طارق السديري  .، مع تركيز خاص على قطاع النفط والغازالتنافس وتقييم الموارد وطرقالهياكل الصناعية 

بالواليات المتحدة  وليامزجامعة االقتصاد بمرتبة الشرف من في  سبكالوريونال  وكان قبلها قدهارفارد جامعة في إدارة األعمال من 
 .األمريكية
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Tariq Al-Sudairy is a chairman of the private equity and investment banking at JADWA, islamic 

investment bank based in Riyadh. Before joining JADWA, Tariq was the VP of Amwal AlKhaleej, 

private regional investment company based in Riyadh. Prior to joining Amwal AlKhaleej, Tariq worked 
as a consultant at McKinsey & Company in Dubai, UAE. During his work at McKinsey & Company, he  

was leading workshops on strategy, organization, and executive focusing on the financial services sector 

for big companies and government institutions in GCC. Also, he worked at Lexicon, an economic 

consulting firm based in Boston, USA. While he was working as an economic consultant, he leads 

workshops to analyze industrial hierarchies, competitive methods, and evaluating sources focusing on oil 

and gas sector. Tariq Al-Sudairy holds an MBA from Harvard University, and a bachelor degree in 

economics with honours from Williams University. 


