
                                           

 شرکت ثبات رایان کارگیل

  سىد يجًٌ وامشخصومًوٍ    (                     بخش عمًمی )حسابداری  تعُدی             

 شمارٌ سىد کد حساب عىًان حساب کل عىًان حساب معیه تفضیلی  بدَکار بستاوکار

  مالی افتتاح حساب در ابتذاي سال   

 1سىذ
 11513 حساب ىا ً اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادلو اي ًجٌه نامشخص انتقالی بو خسانو بو تفکیک سال --- 

 24008 سایر بذىی ىاي جاري بذىی بابت ًجٌه نامشخص بو تفکیک سال  ---
      

  ثبت ًجٌه نامشخص ًاریس شذه بو حسابياي بانکی دستگاه   

 2سىذ
 11001 مٌجٌدي نقذ ...بانک پرداخت ىسینو یا  ...حساب شماره  --- 

 24008 سایر بذىی ىاي جاري بذىی بابت ًجٌه نامشخص   ---
      

  
 

  ثبت انتقال ًجٌه نامشخص بو حساب خسانو

 3سىذ
 11513 عملیات مبادلو ايحساب ىا ً اسناد دریافتنی حاصل از  ًجٌه نامشخص انتقالی بو خسانو بو تفکیک سال --- 

 11001 مٌجٌدي نقذ ...بانک پرداخت ىسینو یا  ...حساب شماره   ---
      



  ثبت درخٌاست ً دریافت ًجو از خسانو بابت استرداد ًجٌه نامشخص   

 4سىذ
 11001 مٌجٌدي نقذ ...بانک پرداخت ىسینو یا  ...حساب شماره  --- 

 11513 حساب ىا ً اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادلو اي نامشخص انتقالی بو خسانوًجٌه  بو تفکیک سال  ---
 

 
  

 
 

  ثبت استرداد ًجٌه نامشخص   

 5سىذ
 24008 سایر بذىی ىاي جاري بذىی بابت ًجٌه نامشخص بو تفکیک سال --- 

 11001 مٌجٌدي نقذ ...بانک پرداخت ىسینو یا  ...حساب شماره   ---
      

بایستی ضمه پیگیشي ياسیض ایه يجًٌ بٍ حساب دسآمذ دس صًست عذم تعییه تکلیف يجًٌ فاقذ مشخصات پس اص یکسال اص تاسیخ ياسیض آن ، ریحسابی  : وکتٍ 

 .عمًمی اقذام ومایذ متفشقٍ ي اخز تاییذیٍ خضاوٍ مبىی بش ياسیض دسآمذ عمًمی وسبت بٍ معکًس ومًدن ثبت شماسٌ یک ي اعمال حساب يصًل دسآمذ 

.نامشخص مي باشده آن يزكنندوار ت مشخصاد و يز ميشوواريي اجره استگادبانكي ي هابست كه به حسااجوهي ونامشخص ه جوو: نامشخص ه جًٌ  

ي هايها پيگيرآن تكليف قطعي تعيين ص خصوو در شناسايي را بانكي ي هاببه كليه حساه يز شدوارنامشخص ه جووست اشگر موظف ارحد گزوامالي ر موو ايحسابي ذ

كل ص اداره مخصوب به حساآن يز وارنسبت به ر، مذكوه جوويز واريخ رتاه از گذشت سه مااز ميبايست پس ط مالي مربور موو ايحسابي ذهمچنين . هدم دنجازم را اال

.خذ نمايندط را اتاييديه مربوام و قدن استاانه معين انه يا خزاخز  

ل گذشت يك سارت صودر . نمايدام قداينفع ص ذشخاابه داد ستراي انه براخزآن از ست اخودرنسبت به ه، جووين ت اتعيين مشخصااز بايست پس مالي مير موو ايحسابي ذ  

تاييديه ام و قداومي مد عمب درآبه حساه جووين ل انتقاي امي بايست نسبت به پيگيرط مالي مربور موو ايحسابي آن، ذتعيين تكليف م عدو نامشخص ه جوويز واريخ رتااز   

(نظام حسابدارڳ بخش عمومڳ. )يافت نمايددرنه اخزط را از مربو  
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