
 

 ستيف دراك

الشرق األوسط – األسواق المالية والخدمات االستشارة المحاسبيةرئيس   
 شركة برايس وتر هاووس كوبرز

 

المحاسبية  ستشاراتاالخدمات و يرأس فريق األسواق المالية .برايس وتر هاووس كوبرزشركة  مشارك مععضو دراك ستيف 
. الشرق األوسط  في منطقة لعمالئه  في عمليات أسواق الدين والملكية ستشاراتاال فريق ستيف يقدم. في منطقة الشرق األوسط

 . ألكثر من أربعة سنوات في المنطقة ةمتخصص مع خبرةيعمل ستيف كأخصائي أسواق مالية ألكثر من عشرة سنوات 

الشركات في تنفيذ وإعداد حاجات  يساعد. في عمليات اإلدراج في األسواق المحلية واإلقليمية والعالميةعميقة  خبرة لدى ستيف 

وهذا يشمل المساعدة في انشاء هياكل تنظيمية مناسبة ، وهيكلة مجلس اإلدارة، . الشركات في عملية اإلدراج وما بعد اإلدراج

في  المؤسسات والشركاتستيف حالياً مع عدد من  يعمل .وميكنة التقارير وكذلك المساعدة في تلبية متطلبات حوكمة الشركات

 .عمليات ومتطلبات اإلدراجلعداد حملة األسهم إالشرق األوسط  في 

: في عدة مناطق جغرافية مختلفة ستيف ، عمل 7002يوليو قبل انضمامه في الشركة في منطقة الشرق األوسط كشريك في 

عمالء البا  كمستشار لبعض كبار أورو المملكة المتحدة،  اليابان، جنوب أفريقيا، الشرق األوسط، الواليات المتحدة األمريكية،
خبرة واسعة في أنظمة األسواق يه لد. األسواق المالية و أنظمتهامجال في  شركة برايس وتر هاووس كوبرز العالميين لشركة

 .المالية العالمية

اإلدراج في أسواق الواليات المتحدة األمريكية والمملكة عملية في  متخصص ستيف كاناله إلى الشرق األوسط ، قبل انتق

 . فصاحاإل مجال في بشكل أكبرمتخصصاً والمتحدة، 

 عن وكذلك. عدة مطبوعات اقليمية وتحدث في عدد من الملتقيات اإلقليمية عن التحديات في تنفيذ الطرح األولي للشركاتيه لد

 .مة الشركاتالتحديات التي تواجه الشركات اإلقليمية في حوك

 شريك في معهد مجلس اإلدارة في الشرق األوسطدراك ستيف 
. 
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Steve is a Partner with PricewaterhouseCoopers (“PwC”), heading the Capital Markets and 

Accounting Advisory Services team in the Middle East region. Steve’s team advise on debt and 

equity capital markets transactions for clients across the region. Steve has worked as a Capital 

Markets specialist for more than 10 years with the last 4 years based in the region.  

Steve has significant experience of listing on local, regional and international markets. He has 

assisted companies with listing aspirations preparing them for all aspects of their listing needs 
throughout the listing process and beyond. This includes helping establish appropriate 

organization structures, board structures, reporting mechanisms and addressing corporate 



governance requirements. Steve is currently working with a number of entities in the Middle East 

region, preparing the stakeholders in the process for the rigors of the relevant listing 
requirements. 

Prior to joining the Middle East firm as a partner in July 2007, Steve worked in geographical 
locations as diverse as Japan, South Africa, Middle East, United States, UK and Continental 

Europe advising some of PwC’s largest global clients with their stock exchange and regulatory 

obligations. Steve brings a broad range of experience of international capital market regimes. 

Before moving to the Middle East, Steve’s core listings expertise related to the UK and US 

markets, with a particular focus on SEC compliance.  

Steve has authored various regional publications and spoke at several regional events on the 

challenges of executing an IPO and also on the corporate governance challenges faced by 

regional businesses.  

Steve is a content partner to the Middle East Board of Directors Institute.  


