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Les principales institutions bancaires dans le monde 

 

hébreu > français 

 
Association internationale de développement יןִאּג רכיב של הבנק מ]ְלֻאִמי ְלִפּתּוַח -ּוד בֵּ

 [העולמי
Association de libre-échange  

nord-américaine ל ְצפֹון ִריָקה ִאּגּוד ַהַסַחר ַהָחְפִשי שֶׁ  ָאמֵּ
Organisation de coopération et de  

développement économiques -OCDE 
, ִליִאְרּגּון ְלִשּתּוף ּוְלִפּתּוַח ַכְלכָ 

 ִדי.ִסי.ִאי.אֹו
London Metal Exchange - LME 

 בּוְרַסת ַהַמָּתכֹות ְבלֹוְנדֹון
London International Financial Futures 

Exchange - LIFFE בּוְרַסת ַהִנְגָזרֹות ְבלֹוְנדֹון 
London Stock Exchange ; Bourse de Londres  ְבּוְרַסת , בּוְרַסת לֹוְנדֹון ִלְנָירֹות עֵּרֶׁך

 לֹוְנדֹון
New York Stock Exchange -  NYSE -Big 

Board (l'une des deux bourses de New York) 
-ּובּוְרַסת ְני, יֹוְרק ִלְנָירֹות עֵּרֶׁךְ -בּוְרַסת ְניּו

 יֹוְרק
Banque d'Israël 

 ַבְנק ִיְשָראֵּל
Export-Import Bank of the United States ; 

Export-Import Bank 
, [הברית-בארצות]ְוִליצּוא ַבְנק ִליבּוא 

ְקִסים  אֶׁ
Union européenne - UE 

ירֹוִפי  ָהִאחּוד ָהאֵּ
Union monétaire européenne 

ירֹוָפה ל אֵּ  ָהִאחּוד ַהמֹוִניָטִרי שֶׁ
Euronext ירֹוִפית  יּורֹונְֵּקְסט, ַהבּוְרָסה ָהאֵּ
American Stock Exchange - AMEX 

ִריָקִנית ְקס, ַהבּוְרָסה ָהָאמֵּ  ָאמֵּ
Bourse de Tel-Aviv 

ל  מ"ָאִביב בע=ַהבּוְרָסה ִלְנָירֹות עֵּרְֶׁך ְבתֵּ
Banque européenne d'investissement - BEI 

ירֹוִפי ְלַהְשָקעֹות  ַהַבְנק ָהאֵּ
Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement - BERD ירֹוִפי ְלִשּקּום ּוְלִפּת  ּוחַ ַהַבְנק ָהאֵּ
Banque interaméricaine de  

développement - BID 
ין ִריָקִני ְלִפּתּוחַ -ַהַבְנק ַהבֵּ על ]ד "ִבי, ָאמֵּ

 [פי ראשי התיבות בספרדית
Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement - BIRD 
ין ַח ְלֻאִמי ְלִשּקּום ּוְלִפּתּו-ַהַבְנק ַהבֵּ

 [מרכיב של הבנק העולמי]
Banque centrale européenne 

ירֹוִפי  ְרָכִזי ָהאֵּ  ַהַבְנק ַהמֶׁ
Réserve fédérale américaine 

ל ַאְרצֹות ְרָכִזי שֶׁ  פֵּד, ַהְבִרית-ַהַבְנק ַהמֶׁ
Bundesbank (Nom de la Banque  

centrale en Allemagne) ל ּגְֶׁרַמְנָיה ְרָכִזי שֶׁ  ַהַבְנק ַהמֶׁ
Banque mondiale 

 ַהַבְנק ָהעֹוָלִמי
Banque des règlements  

internationaux - BRI ין  ְלֻאִמִיים-ַהַבְנק ְלִסּלּוִקין בֵּ
Société financière internationale -SFI ין ְבָרה ַהבֵּ מרכיב של ]ְלִממּון  ְלֻאִמית-ַהחֶׁ

 [הבנק העולמי
Centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements - CIRDI 
ין ְרָכז ַהבֵּ ים ְלֻאִמי ְלִיּׁשּוב ִסְכסּוכִ -ַהמֶׁ
 [מרכיב של הבנק העולמי]ְבַהְשָקעֹות 

Agence multilatérale de garantie des 

investissements - AMGI 
ין ְלֻאִמית ְלַעְרֻביֹות -ַהסֹוְכנּות ַהבֵּ

 [מרכיב של הבנק העולמי]ְלַהְשָקעֹות 



Federal Deposit Insurance  

Corporation – FDIC (Compagnie fédérale 

d'assurance de dépôts bancaires) 

ָרִלית ְלִבּטּוַח ִפְקדֹונ ְבָרה פֵּדֵּ ֹות חֶׁ
 ַהְבִרית-ֹותְבַאְרצ

Chambre de commerce  

internationale - CCI ין  ְלֻאִמית-ִלְשַכת ַהִמְסָחר ַהבֵּ
ר   מדד המניות שאינן כלולות ]ַמַדד ַהיֶׁתֶׁ

 [011א "במדד ת
indice Hang-Sang (Hong Kong) 

ְנּג ְנּג-ַמַדד הֵּ  קֹוְנּג-ּגַמַדד ַהְמָניֹות ְבהֹונְ , סֵּ
indice DAX  (Frankfort) ִניֹות ַמַדד ַהְמָניֹות ַהּגְֶׁרמָ , ַמַדד ַדאְקס

 ִבְפַרְנְקפּוְרט
Coatation Assistee en Continu – Indice 

CAC (France) 
ַמַדד , ִריזַמַדד ַהְמָניֹות ַהָצְרָפִתיֹות ְבפָ 

 ק"ָקא
Indice NIKKEI (Tokio) 

י  ְקיֹוָפִניֹות ְבטֹוַמַדד ַהְמָניֹות ַהַי, ַמַדד ִניקֵּ
Indice Standard & Poors (USA) ְנד-ַמַדד ְסַטְנַדְרד למניות ]פּוְרס -אֵּ

 [הברית-בארצות
Indice Tel-Aviv 100 ל  011א "ַמַדד ת, 011ָאִביב -ַמַדד ּתֵּ

 [מדד מאה המניות הגדולות בבורסה]
Indice Tel Aviv 25 ל מדד ] 52א "תַמַדד , 52ָאִביב -ַמַדד ּתֵּ

 [המניות הגדולות בבורסה 52
Indice Tel-Tech  ל ק -ַמַדד ּתֵּ מדד המניות הטכנולוגיות ]טֵּ

 [אביב-בבורסה בתל
 

 ִמְסלֶׁקֶׁת אֹוְפִציֹות
Système européen de banques centrales - SEBC 

ְרָכִזִיים ירֹוִפית ַמֲערֶׁכֶׁת ַהַבְנִקים ַהמֶׁ  ָהאֵּ
National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations - NASDAQ  ָק"ַנאְסד 
Indice FTSE  (Londres) ת ַמַדד ַהְמָניֹות ְבבּוְרסַ , ַמַדד פּוְטִסי

 לֹוְנדֹון
Fonds monétaire international - FMI 

ין ַע ַהבֵּ רֶׁן ַהַמְטבֵּ  אֵּף-אֵּם-ַאי, ְלֻאִמית-קֶׁ
Direction des services financiers (Grande 

Bretagne) 
רּוִתים ִפי ַנְנִסִיים ָהָרשּות ְלִפּקּוַח ַעל שֵּ

 [בבריטניה]
Indice Dow Jones (USA) מדד מניות התעשייה ]ֹוְנס 'ג-ַמַדד ָדאּו

 [הברית-הגדולות בארצות
Commission des valeurs mobilières des États-

Unis - SEC  ַהְבִרית=ִלְנָירֹות עֵּרְֶׁך ְבַאְרצֹותָהָרשּות 
 

 


