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ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ 
Müşteri Bilgi Anketi 

 
ზოგადი ინფორმაცია 
Genel Bilgiler 
 

კომპანიის / იურიდიული პირის დასახელება: 
Şirket / Tüzel Kişiliğin Unvanı:    

  

ჯგუფის სახელწოდება (არსებობის შემთხვევაში): 
Grup Adı (Uygulanabilirse): 

 

დაწესებულების ტიპი:  კომპანია  პარტნიორობა  სხვა 
Kuruluş Şekli:                      Şirket         Ortaklık                Diğer:  

 

 
თანამშრომლების რაოდენობა 
Çalışan Sayısı 

 

 
ქვეყანა, სადაც დაფუძნდა კომპანია: 
Kurulduğu Ülke: 

 

საქმიანობ(ებ)ის ქვეყანა (ქვეყნები): 

Faaliyet(lerde) Bulunduğu Ülke(ler): 
გთხოვთ მიუთითოთ ყველა ქვეყანა, საიდანაც მოხდა საქონლის შეძენა 
Lütfen malların satın alındığı tüm ülkeleri belirtin  
გთხოვთ მიუთითოთ ყველა ქვეყანა, სადაც ხდება საქონლის მიწოდება 
Lütfen malların teslim edildiği tüm ülkeleri belirtin  

 
 
 
 
 
 
 

საქმიანობის ტიპი (გთხოვთ მიუთითოთ საქმიანობის ძირითადი 
სფეროები):  
Faaliyetlerin türü (lütfen ana faaliyet alanlarını belirtiniz):  
გთხოვთ მიუთითოთ ყველა სავაჭრო პროდუქტი 
Lütfen alım satım yapılan tüm ürünleri belirtin  
გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა მხარე და მასთან დაკავშირებული ქვეყნები, 
რომლებისგანაც ყიდულობთ და ყიდით პროდუქტებს.  
Lütfen ürün alıp sattığınız tüm tarafları ve tarafların bağlı olduğu ülkeleri belirtin  

 
 
 
 

წლიური ბრუნვა 
Yıllık Ciro      

 

შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტ“-ში ანგარიშ(ებ)ის გახსნის დანიშნულება და 
მიზანი 

Abbey Asset Management LLC ‘ de Hesap(ların) işletim Amaç ve Nedenleri: 
 

 

ფულადი სახსრების წარმოშობის წყარო (ანგარიშის გახსნისთვის 
გადმორიცხული სახსრების წარმოშობა) საჭიროების შემთხვევაში 
შესაძლოა მოთხოვნილ იქნეს შესაბამისი დამადასტურებელი 
დოკუმენტის წარდგენა 
Fonların (nakit) kaynağı (hesap açılışı için havale edilen fonların kaynağı ve 
transfer aracı, ilgili belgelerin ibraz edin): 

 

რეგისტრირებული სამუშაო ადგილის  მისამართი: 

Tescilli İş Yeri Adresi: 
 

 

სათავო ოფისის მისამართი (თუ ზემოთ აღნიშნული მისამართისგან 
განხვავდება) 

Merkez Ofis Adresi (yukarıdakinden farklıysa): 
 

 

საკონტაქტო პირი: 
İrtibat Personeli: 

 

ელექტრონული მისამართი: 
E-Posta: 
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ინფორმაცია იურიდიული პირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შესახებ 
Tüzel Kişiliğin Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi 

მენეჯერ(ებ)ის სახელ(ებ)ი: 

Yönetici(lerin) Ad(ları): 

მუდმივი საცხოვრებელი მისამართი: 
Daimi İkamet Adresi: 

პასპორტის ნომერი: 
Pasaport Numarası:                                                         

გაცემის თარიღი: 
Düzenlenme Tarihi: 

მოქმედების ვადა: 
Son kullanım tarihi: 

პასპორტის ნომერი:       
Pasaport Numarası:               

გაცემის თარიღი 
Düzenlenme Tarihi: 

მოქმედების ვადა: 
Son kullanım tarihi: 

პასპორტის ნომერი:     
Pasaport Numarası:                                                     

გაცემის თარიღი: 
Düzenlenme Tarihi: 

მოქმედების ვადა:  
Son kullanım tarihi: 

 

ასევე, მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია და მტკიცებულებები, რომელიც ნათლად აჩვენებს თუ როგორ 
მოიპოვეს ფიზიკურმა პირებმა თავიანთი ქონება (შემოსავლის წყარო) 
Ayrıca, bireylerin mal varlıklarını nasıl elde ettiklerini (gelir kaynaklarını) açık bir biçimde gösteren kanıtlar sunun ve ayrıntılı 
bilgiler verin.    

ბენეფიციარის სახელი 
Lehdarın Adı 

მისამართი 
Adresi 

პასპორტის მონაცემები 
(თანდართული ასლი) 
Pasaport bilgileri (fotokopisi ekli) 

აქტივების წყარო/ მოკლე 
ისტორია 
Mal Varlığının Kaynağı / Kısa Öz 
Geçmiş 

 
 

   

 

დამატებითი ინფორმაცია იურიდიული პირის საბოლოო ბენეფიციართან (ფიზიკური პირის) დაკავშირებით: 
Tüzel Kişiliğin Nihai Lehdarı (Gerçek Kişiler) ile ilgili diğer ayrıntılar:  

 

არის თუ არა კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარი* პოლიტიკურად აქტიური პირი? ** 
İşletmenin Nihai Lehdarı * Siyasi Nüfuz Sahibi Kimse mi?**  
 
დიახ/ Evet               არა/hayır 

 
თუ თქვენი პასუხი არის „დიახ“, გთხოვთ მიუთითოთ პოლიტიკურად აქტიური პირის სახელი და მისამართი და შეავსოთ აღნიშნული 
პირის შესახებ (PEP) კითხვარი:  
Cevabınız evet ise, lütfen Siyasi Nüfuz Sahibi Kişinin adını ve konumunu belirtin ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kimse (PEP) anketini doldurun: 

 

 

 

 

 

საბოლოო ბენეფიციარის სახელი: 
Nihai Lehdarın Adı: 
 

პასპორტის ნომერი: 
Pasaport Numarası: 
 

გაცემის თარიღი/მოქმედების ვადა: 
Düzenlenme Tarihi:/ Son kullanım tarihi: 

პროცენტული წილი 
აქციებში: 
Hisselerdeki Yüzdesi: 

მუდმივი 
საცხოვრებელი 
ადგილის 
მისამართი: 
Daimi İkamet 
Adresi: 

  
 

   

     

საბოლოო ბენეფიციარის 
სახელი: 
Nihai Lehdarın Adı: 
 

პასპორტის ნომერი: 
Pasaport Numarası: 
 

გაცემის თარიღი/მოქმედების 
ვადა: 
Düzenlenme Tarihi:/ Son kullanım 
tarihi: 

პროცენტული 
წილი აქციებში: 
Hisselerdeki 
Yüzdesi: 

მუდმივი 
საცხოვრებელი 
ადგილის 
მისამართი: 
Daimi İkamet 
Adresi: 
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დამატებითი ინფორმაცია ( გთხოვთ მონიშნოთ პასუხები): 
Diğer Ayrıntılar (lütfen cevapları işaretleyin):  

1. რას შეადგენს წლიური რეგულარული  წმინდა შემოსავალი?   
 Yıllık düzenli net gelir nedir?   

 200.000 ლარზე ნაკლები/ Gel’den az 

 200.000-1.000.000 ლარი/Gel 

 1.000.000-3.000.000 ლარი/Gel 

 3.000.000 ლარზე მეტი/Gel’den fazla 
 

2. აქტივების ჯამური (სავარაუდო) ღირებულება (გადასახადების/ ვალდებულებების გარეშე) 
         Net mal varlığınızın tahmini değeri nedir (Ödemeler/pasifler çıktıktan sonraki aktifler)? 

 500.000 ლარზე ნაკლები/ Gel’den az 

 500.000-2.000.000 ლარი/ Gel 

 2.000.000-5.000.000 ლარი /Gel 

 5.000.000 ლარზე მეტი/Gel’den fazla 

 

3. ინფორმაცია დღემდე განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ (მონიშნეთ ყველა არსებული ვარიანტი) 

Hangi pazarlara daha önce yatırım yaptınız (uygun olan tüm seçenekleri işaretleyin)? 

 ამ დრომდე არანაირი ინვესტიცია არ განგვიხორციელებია / Daha önce herhangi bir yatırım yapmadık   

 საკუთარ ქვეყანაში/ Kendi Ülkemizde 

 განვითარებულ ბაზრებზე ( აშშ/დასავლეთ ევროპა) / Gelişmiş pazarlarda (A.B.D ve Batı Avrupa) 

 საზღვარგარეთის ( უცხოურ) ქვეყნებში ***/ Deniz aşırı (yabancı) ülkelerde *** 

 სხვა ( გთხოვთ დააკონკრეტოთ): /  Diğer (lütfen belirtin): 

 
კითხვები ფინანსური ემბარგოს შესახებ:  
Finansal ambargolarla ilgili sorular: 

1.  არის თუ არა ორგანიზაციის რომელიმე წარმომადგენელი ირანის მთავრობასთან დაკავშირებული, ან OFAC-ის, 
გაეროს ან ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ სიებში? ¹ 
Kuruluşun herhangi bir temsilcisi İran Hükümeti ile bağlantılı mı veya OFAC, BM ve AB tarafından yayınlanan özel listelerde yer 

alan kişi / kuruluşlarla ilişkili mi¹ ? 

დიახ/ Evet                                              არა/ Hayır                
 

თუ თქვენი პასუხი არის დიახ, გთხოვთ მიუთითოთ ურთიერთობის ტიპი და იმ პირის/ ორგანიზაციის სახელი, ვისთანაც გაქვთ 
პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი: 
Cevabınız evet ise, lütfen ilişkinin türünü ve doğrudan veya dolaylı bağlantınız olan kişinin / kuruluşun adını belirtin: 
 
 

2. ხორციელდება თუ არა კომპანიის საქმიანობა ირანის მთავრობის სახელით ან მის სასარგებლოდ, ან უკავშირდება თუ 
არა საქმიენობა OFAC-ის, გაეროსა და ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული სპეციალური სიებში აღნიშნულ 
კონკრეტულ პირს (პირებს)?  
Şirketin faaliyetleri, İran Hükümeti adına veya yararına gerçekleştiriliyor mu veya OFAC, BM ve AB tarafından yayınlanan özel 
listelerde yer alan kişi / kuruluşlarla bağlantılı mı? 

დიახ/ Evet                                              არა/ Hayır                
 

 

თუ თქვენი პასუხი არის „დიახ“, გთხოვთ მიუთითოთ ურთიერთობის ტიპი და იმ პირის/ორგანიზაციის  

Cevabınız evet ise, lütfen ilişkinin türünü ve doğrudan veya dolaylı bağlantınız olan kişinin / kuruluşun adını belirtin: 
 
 

1. IFCA, CISADA -ის მიხედვით, არის თუ არა ბანკის საქმიანობა დაკავშირებული OFAC-ის მიერ სანქცირებულ 

სექტორებთან? 

Şirketin faaliyetleri, IFCA², CISADA3’ya göre OFAC tarafından yaptırım uygulanan sektörlerle bağlantılı mı? 

დიახ/ Evet                                              არა/ Hayır                
 

  

თუ თქვენი პასუხი არის „დიახ“, გთხოვთ მიუთითოთ სექტორი, რომელშიც მუშაობს კომპანია: 

Evetse, lütfen kuruluşun faaliyet gösterdiği sektörü belirtin: 
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2. არიან თუ არა კომპანიის წარმომადგენლები პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული 

პირებთან/ორგანიზაციებთნ, რომლებიც შედიან ირანის მთავრობის, OFAC, გაეროსა და სხვა ინსტიტუტების მიერ 

გამოქვეყნებულ სპეციალურ სიებში? 

Kuruluşun tarafları, İran Hükümeti veya OFAC, BM ve diğer kurumlar tarafından yayınlanan özel listelerde yer alan kişi / kuruluşlar 

ile doğrudan veya dolayı olarak bağlantılı mı? 

დიახ/ Evet                                              არა/ Hayır                
 

   

თუ თქვენი პასუხი არის „დიახ“, გთხოვთ წარმოადგინოთ დეტალები: 

Evetse, lütfen ayrıntıları belirtin: 
 

 

 
ორგანიზაციას ან ორგანიზაციის ნებისმიერ წარმომადგენელს არ აქვს და არ ექნება რაიმე ტიპის საქმიანი ურთიერთობა ირანის 
მთავრობასთან, ირანის მთავრობის სახელით ან ირანის მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული რომელიმე ორგანიზაციასთან, 
ან სხვა პირებთან, რომლებიც არიან OFAC-ის, გაეროს და ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ სიებში. ამით ვაცხადებ და 
ვიღებ ვალდებულებას, ორგანიზაცია არ იმუშავებს ფინანსური ემბარგოს ქვეშ მყოფი სექტორების სახელით,  სანამ ექნება ანგარიში 
შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტ“-ში. 
ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობის ფარგლებში, ვაცხადებ, რომ არცერთი სახის  საქონელი, რომელიც 
სანქცირებულია მესამე ქვეყნიდან ირანში ან ირანიდან მესამე ქვეყანაში არ იქნება მიწოდებული.  
 
თუ არსებობს გარკვეული ეჭვი, რომ აღნიშნული ხელშეკრულება დარღვეულია, საბროკერო ფირმას ენიჭება უფლება დაუყოვნებლივ 
დახუროს ანგარიშები.  
 
Kuruluşun her hangi bir temsilcisinin veya Kuruluşun kendisinin, İran Hükümeti ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmadığını ve bulunmayacağını veya 
İran Hükümeti adına veya İran Hükümeti’nin kontrolünde bulunan her hangi bir kuruluş yararına veya OFAC, BM ve AB tarafından yayınlanan listelerde 
anılan diğer kişiler veya İran üzerindeki finansal ambargoya yönelik yatırım uygulanan sektörler için/adına, kuruluşun Abbey Asset Management LLC 
nezdinde hesabının olduğu süre boyunca faaliyet göstermeyeceğini beyan ve taahhüt ederim.  
Kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, üçüncü bir ülkeden İran’a veya İran’dan üçüncü bir ülkeye yaptırım uygulanan mallardan 
her hangi birisinin teslimatının yapılmadığını beyan ederim. 
 
Yukarıda belirtilen beyanın ihlal edildiğine dair sağlam şüphelerin bulunması halinde, aracılık firması derhal hesapları kapatma hakkına sahip olacaktır.  
 

 
პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
 
წინამდებარე განაცხადის ფორმის ხელმოწერით, პირი, რომელიც უფლებამოსილია იმოქმედოს კლიენტის სახელით, ვადასტურებ, 
რომ შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ დაამუშავებს (შეაგროვებს, შეინახავს) ყველა მონაცემს, მათ შორის, განაცხადის ფორმაში 
მითითებულ ჩემს პერსონალურ მონაცემებს, რათა კლიენტს გაუწიოს მომსახურებები, შეასრულოს კანონმდებლობის მოთხოვნები 
ან/და აღკვეთოს და გამოავლინოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.  
წინამდებარე განაცხადის ფორმის ხელმოწერით, როგორც პირი, რომელიც უფლებამოსილია იმოქმედოს კლიენტის სახელით, 
უფლებას ვაძლევ შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტს“, რომ კლიენტისთვის პროდუქტების/მომსახურებების შეთავაზების მიზნით დაამუშაოს 
(შეაგროვოს, შეინახოს) ყველა მონაცემი, მათ შორის, ჩემი პერსონალური მონაცემები და განაცხადის ფორმაში კლიენტის შესახებ 
მითითებული ინფორმაცია. 
  

Kişisel verilerin işlenmesi 
 
Müşteri adına hareket etmeye yetkili kişi olan bu başvuru formunu imzalayarak, Abby Asset Management Ltd.'nin, başvuru formundaki kişisel 
verilerim dahil olmak üzere tüm verileri Müşteriye (dahil) işleyeceğini (toplayacağını, depolayacağını) onaylıyorum. Hizmet sunmak, mevzuatın 
gerekliliklerine uymak ve / veya yasa dışı eylemleri önlemek ve tespit etmek. 
Müşteri adına hareket etmeye yetkili kişi olarak bu başvuru formunu imzalayarak, Abby Asset Management Ltd'ye müşteri için ürünleri / hizmetleri 
işleme yetkisi veriyorum.(Dahil olmak, toplamak, saklamak) Kişisel verilerim ve başvuru formunda belirtilen müşteri bilgileri dahil tüm veriler. 
 
 

İmza: 

 

მომხმარებლის  უფლებამოსილი წარმომადგენელი 
Müşteri Temsilcisi 
 
თარიღი: 
Tarih: 
 
ხელმოწერა: 
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*ბენეფიციარი მესაკუთრე - ფიზიკური პირ(ებ)ი, რომელიც წარმოადგენს იურიდიული პირის საბოლოო მფლობელს ან 

მაკონტროლებელ პირს, ან/და რომლის სახელითაც ხორციელდება გარიგება (ოპერაცია). იურიდიული პირის (ასევე საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ ორგანიზაციული წარმონაქმნის, რომელიც არ არის იურიდიული პირი) ბენეფიციარი 
მესაკუთრე არის მისი წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების 25%-ის (პროცენტის) ან მეტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფორმით 
საბოლოო მესაკუთრე, მფლობელი ან / და მაკონტროლებელი ფიზიკური პირი ან ფიზიკური პირი, რომელიც სხვაგვარად ახორციელებს 
კონტროლს სამეწარმეო იურიდიული პირის მართვაზე. 
 
* Lehdar - nihai sahip(leri) temsil eden gerçek kişi(ler) veya bir kişiyi kontrol eden kişi(ler), ya da adına işlem gerçekleştirilen bir kişi/kişilerdir; ticari 
tüzel kişiliğin (aynı zamanda ve Gürcistan mevzuatında belirtilen, tüzel kişiliği temsil etmeyen bir kurumsal oluşumun (düzenlemenin)) lehdarı, bu 
kuruluşa veya ticari tüzel kişiliğin yönetiminde başka türlü kontrol yetkisi bulunan gerçek kişi(lere) ait hisselerin veya oy hakkı olan hisse senetlerinin 
en az %25’inin doğrudan veya dolaylı nihai sahibi, maliki veya kontrol eden gerçek kişi(leri) olacaktır. 
 
 
**პოლიტიკურად აქტიური პირი (PEP) - უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც დაინიშნა მნიშვნელოვანი საჯარო მოვალეობების 
შესასრულებლად და / ან ასრულებს მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მოვალეობებს შესაბამის ქვეყანაში; აღნიშნული 
ტერმინი მოიცავს ადამიანებს, რომელთანაც ბენეფიციარ მესაკუთრეს აქვს მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა, ასევე ოჯახის წევრები; 
მოცემული პირები ამ თანამდებობებზე გადადგომის შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში პოლიტიკურად გავლენიან ადამიანებად 
განიხილებიან. 
 
** Siyasi Nüfuza Sahip Kimse (PEP) - ilgili ülkede önemli kamu görevlerini yerine getirmek üzere atanmış ve/veya önemli kamusal ve siyasi görevler 
icra eden ve yabancı uyruklu bir kişidir; Bu kişinin aile bireylerinin yanı sıra yakın iş ilişkisi içinde olduğu kişiler de bu kapsamda yer alır; Söz konusu 
kişiler, bu görevlerinden istifa ettikten sonra bir yıl boyunca siyasi nüfuza sahip kimse olarak değerlendirilmeye devam edecektir.  
 
***საზღვარგარეთის (უცხოური) ქვეყნები - მცირე და დაბალი საგადასახადო განაკვეთების მქონე რეგიონები, რომლებიც 
სპეციალიზირებულნი არიან არარეზიდენტი ოფშორული (უცხოური) კომპანიების კორპორატიული და კომერციული მომსახურების 
მიწოდებასა და ოფშორული ფონდის ინვესტიციებში 
 
 *** Deniz aşırı (yabancı) ülkeler- mukim olmayan offshore (yabancı) şirketlere kurumsal ve ticari hizmetler sunma ve offshore fon yatırımları 
konusunda uzmanlaşmış küçük çaplı ve düşük vergi oranlarının uygulandığı bölgelerdir.  
 
 
1სპეციალური სიები - ევროკავშირის აქტივების გაყინვის სია, ქვეყნის ემბარგო, მოგზაურობის აკრძალვა, აშშ ირანის სანქციების კანონი 
- ISA, OFAC– ის სპეციალური ქვეყნების სია, გაეროს სანქციების სია ირანის მიმართ. 
2IFCA- 2013 წლის 3 ივნისს, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა პრეზიდენტის ყოვლისმომცველ ახალ ბრძანებულებას No13645, 
რომელიც ირანის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების განხორციელებისა და 2012 წლის ირანული თავისუფლებისა და შეიარაღების 
კანონში (IFCA) განსაზღვრული გარკვეული სანქციების განხორციელების დამტკიცების შესახებ. პრეზიდენტის ბრძანებულებით, 
რომელიც ძალაში შევიდა 2013 წლის 1 ივლისს: 1. განხორციელდა IFCA- ს გარკვეული ნაწილები, რომლებიც ირანში ფართო სანქციების 
დაწესებას ითვალისწინებს მრავალი საქმიანობისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია ბევრ ინდუსტრიულ სექტორთან, როგორიცაა 
ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, გემთმშენებელი, ძვირფასი ლითონები; 2. დამტკიცებულია დამატებითი სანქციების განხორციელება 
ახალი ინდუსტრიული სექტორების მიმართ, მათ შორის ირანული საავტომობილო სექტორი და უცხოური ფინანსური ოპერაციები 
ირანულ რიალთან. 
3CISADA- ირანის სრული სანქციების, ანგარიშვალდებულებისა და ინვესტიციების პრევენციის კანონის თანახმად, ირანის 
ენერგეტიკული ინდუსტრიის წინააღმდეგ არსებული სანქციები განმტკიცდა და აკრძალულია გარიგებები, რომლებიც განზრახ 
სარგებელს მოუტანს ირანის ისლამური რევოლუციური დაცვის დანაყოფებს (IRGC).  
 
 
¹ özel listeler  - AB’nin varlıkların dondurulması, ülke ambargosu, seyahat yasağı konusunda hazırladığı listeler, A.B.D İran yaptırımları yasası-ISA, 
OFAC özel ülkeler listesi, BM’nin İran’a ilişkin yaptırım listeleri.  
 
² IFCA  -  3 Haziran 2013 tarihinde Başkan Barack Obama, “2012 Tarihli İran Özgürlük ve Silahlanma Karşıtı Yasa’da (IFCA) Belirtilen Bazı Yaptırımlar 
ile İran’a yönelik İlave Yaptırımların Uygulanmasına Onay Veren 13645 sayılı kapsamlı bir yeni Başkanlık Kararnamesi imzalamıştır.  1 Temmuz 
2013’te yürürlüğe giren Başkanlık Kararnamesiyle: 1. İran’da enerji, nakliye, gemi inşa, değerli madenler gibi pek çok endüstriyel sektörle ilgili bazı 
faaliyetlere geniş yaptırımlar uygulanmasına izin veren IFCA’nın belirli bölümleri hayat geçirilmiş; 2. İran otomotiv sektörü ve İran Riyali’yle 
gerçekleştirilen yabancı finansal işlemler de dahil olmak üzere yeni sanayi sektörleri üzerinde ilave yaptırımların uygulanmasına onay verilmiştir. 
 

3 CISADA-  Kapsamlı İran Yaptırımları, Hesap Verebilirlik ve Yatırımların Önlenmesi Yasasıyla, İran enerji endüstrisine yönelik mevcut yaptırımlar 
güçlendirilmiş ve İran’ın İslam Devrim Muhafız Birlikleri’ne (IRGC) bilerek fayda sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 


