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 المللی اخلی و تجارت بینمشاور حقوقی تجارت د
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 ناشر سخن

 ریسخن سردب

 باچهید

 خالصه

 مقدمه

 یدر معامالت اعتبار اسناد یهبردارفصل اول. تقلب و کال

 یمصر ییدعوا

 ییایتالیکارلو کارسانا ـ کالهبردار ا

 یلبنان ۀشده از فروشندیداریخر یهاقراضهآهن

 نیچ میمق دارانیخر هیگرفته علصورت ها یبات و کالهبردارتقل

 وسوپ یهننس

  (یا قهی)وث ییاتکا یدر اعتبارات اسناد یتقلب و کالهبردار

 اچیبامیج نگیدیرت نترنشنالی/کمو ایجیا نگیدیمترا متال تر

 یکیزیف یبازرس

 «ندیسوز و»به نام  یایکشت

 دینرس ریگاه به زئچیکه ه یشکر ۀمحمول

 است ایان آماده و مهکالهبرداران و متقلب یبرا چیز همه

 برنارد وهبل به بانکداران یآقا یۀتوص

 ندشو یرا متحمل م یمعتنابه یها انیها ضرر و ز بانک

 یاعتبار اسناد نگیتیک ۀلیوس به یکالهبردار

 فهرست مطالب



 

 نگیدیجنرال تر ورکایا

 زیتیرد روک کومود

 تعهد یحسن اجرا یها نامه ضمانت

 هیجرین ۀنمون ـ یجعل یها اعتبارنامه

 شدهدییاز راه تلکس تأ یو کالهبردارتقلبات 

 یتیبانک اف هائ

 اعتبار یمتقاض یاعتبار برا لیتحص اجرت شیشاپیپأخذ  مربوط به یها  یکالهبردار

 هدادگا ۀاستفاده و مداخلسوء فصل دوم.

 ایسو یهادانه ۀدر محمول یسم یوجود بذرها

 بتن لگردیم یهاکالف

 . شاو مطرح شده استیج نیمارت یسو که از یسؤاالت

 نقد و نظرها

 یو تقلب و کالهبردار« یپ یس  وی» فصل سوم.

 یکد متحد تجارت و تقلب و کالهبردار

 یدر معامالت اعتبار اسناد یو تقلب و کالهبردار ترالیآنس

 قلبت رادیا

استندارد بنک لندون  تیطرفبه تدیرنکوپویا نگیدیساگر تر وندایـ ر کوفیکزارن

 اند ادرز تدیمیل

 تدیمیل فرنیبا تیطرفبه یابانکو سانتاندر اس

 ؟یعادریراه غ کی

 یدر معامالت اعتبار اسناد ییفصل چهارم. پولشو

 ینیچ یپولشو

 ییقایآفر انیمشتر



  

 یمصر «ییپولشو» ۀچرخ

 ستین یبه صرفِ اسناد کاف یاتکافصل پنجم. 

 های معیوب تلفن میلیون دالر آمریکا برای کارت 37اعتبارنامۀ تضمینی به مبلغ 

 ییکوبا دارانیفروش قهوه به خر ۀو حق سهیدس

 اند ادرز یساسانیپ تیطرفد چارترد بنک بهاستندار یدعوا

 باشند اریدار و هوشیب دیها با بانک

 سیسوئ تیکرد تیطرفبه یایدو ونزوئال، س الینداستریبانکو ا یدعوا

 ستهیاعمال مراقبت شا ۀدیو فا ستهیاقبت شافصل ششم. دقت و مر

 ییایتالیا یمشتر

 یمرزبرون یمشتر

 است رییتغ ازمندین« یپ یس  وی»فصل هفتم. 

  (ها وستی)پ میضما

صحت و معتبر  یابیدر ارز ستهیشا اطی(: نگرش مراقبت و احت1) ۀشمار وستیپ

 بودن معاملۀ اعتبار اسنادی

 انتسابِ اسناد تیاحراز اصالت و قابل (:2) ۀشمار وستیپ

 است؟ ینیه تضمچگون ی(: اعتبار اسناد3) ۀشمار وستیپ

 فهرست منابع و مآخذ
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