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Les principales institutions bancaires dans le monde
hébreu > français
Association internationale de développement
Association de libre-échange
nord-américaine
Organisation de coopération et de
développement économiques -OCDE
London Metal Exchange - LME
London International Financial Futures
Exchange - LIFFE
London Stock Exchange ; Bourse de Londres
New York Stock Exchange - NYSE -Big
Board (l'une des deux bourses de New York)
Banque d'Israël
Export-Import Bank of the United States ;
Export-Import Bank
Union européenne - UE
Union monétaire européenne
Euronext
American Stock Exchange - AMEX
Bourse de Tel-Aviv
Banque européenne d'investissement - BEI
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement - BERD
Banque interaméricaine de
développement - BID
Banque internationale pour la reconstruction et
le développement - BIRD
Banque centrale européenne
Réserve fédérale américaine
Bundesbank (Nom de la Banque
centrale en Allemagne)
Banque mondiale
Banque des règlements
internationaux - BRI
Société financière internationale -SFI
Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements - CIRDI
Agence multilatérale de garantie des
investissements - AMGI
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Federal Deposit Insurance
Corporation – FDIC (Compagnie fédérale
)d'assurance de dépôts bancaires
Chambre de commerce
internationale - CCI

)indice Hang-Sang (Hong Kong
)indice DAX (Frankfort
Coatation Assistee en Continu – Indice
)CAC (France
)Indice NIKKEI (Tokio
)Indice Standard & Poors (USA
Indice Tel-Aviv 100
Indice Tel Aviv 25
Indice Tel-Tech
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Système européen de banques centrales - SEBC
National Association of Securities Dealers
Automated Quotations - NASDAQ
)Indice FTSE (Londres
Fonds monétaire international - FMI
Direction des services financiers (Grande
)Bretagne
)Indice Dow Jones (USA
Commission des valeurs mobilières des ÉtatsUnis - SEC

