
 رامي أبو النجا

 

 

 

 

سنة، حيث عمل في بداية حياته المهنية بقطاع  18يمتلك رامي أبو النجا خبرة مصرفية تمتد ألكثر من 

، وذلك عقب تخرجه من الجامعة األمريكية بالقاهرة «CIB»الخزانة والتداول بالبنك التجاري الدولي 

الماجستير في التمويل من جامعة سيتي بالمملكة وتخصصه في إدارة األعمال واالقتصاد، كما حصل على درجة 

المتحدة، هذا باإلضافة إلى حصوله على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية 

 مختلفة كالبنك الدولي، البنك الفيدرالي األمريكي، البنك المركزي األلماني وجهات أخرى متعددة.

 

كمدير لمحفظة االستثمارات القصيرة  2005البنك المركزي المصري في عام  انضم رامي أبو النجا إلى

األجل بإدارة االحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلي بقطاع العالقات واالستثمارات الخارجية وذلك 

 ، حيث تم منحه منصب رئيس إدارة االحتياطي األجنبي وإدارة الخزانة والتداول.2014حتى عام 

تولي  2017تم ترقية رامي أبو النجا إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع األسواق ثم في  2016 وفي عام

منصب وكيل المحافظ لقطاع األسواق، وقد كان ذلك لدوره فى إنجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى األسواق 

قتصاد المصري بدون اضطراب مليار دوالر احتياجات اال 100والبنوك ونجاحه فى تدبير وتوفير ما يقرب من 

 وبانتظام في ظل تحديات كبرى.

 

وتضمنت مهام منصبه اإلشراف وإدارة محفظة االستثمارات الدولية، وإدارة احتياطي النقد األجنبي 

من حيث وضع السياسة االستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة في وضع التعليمات الرقابية 

جنبي في مصر، وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك األجنبية والمركزية المنظمة لسوق النقد األ

األخرى لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة، والتواصل مع مؤسسات التصنيف 

 لسوق المفتوحة.االئتمانى واإلشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خالل إدارة السيولة المحلية وعمليات ا

كما تضمنت مسئولياته متابعة التطورات في أسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التي تطرحها 

البنوك العاملة في السوق المحلي والمساهمة في متابعة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادى، حيث شارك أبو 

ومتابعة انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك النجا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 

المركزي واالقتصاد المصري، وأخيراً إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية 

 ألسواق النقد والمال المحلية.

 

عضو مجلس  وتولي أبو النجا عدد من المناصب بجانب فترة عمله في البنك المركزي، وفي مقدمتها

إدارة في البورصة المصرية، الهيئة القومية للبريد المصري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي 

المصرف العربى الدولى، كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك المصرف المتحد،  وبنك



دة دورات في المعهد المصرفي، ، وقد قام بالتدريس بعe-finance وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية

 خاصة في إطار التعاون مع دول الكوميسا وفي جامعة مصر الدولية.

وجدير بالذكر أن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر تضمن تعيين 

لمالية، جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، باإلضافة إلى تعيين ممثل لوزارة ا

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس علي فرماوي خبيراً مصرفياً،  وكذلك

خبيراً اقتصادياً، والدكتور أشرف العربي خبيراً اقتصادياً، والمستشار تامر الدقاق والدكتورة نجالء األهواني 
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