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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

مقدمه

صورت های مالی تمام اطالعات مورد نیاز استفااد نننگاا  را ههتا اتذتاص تمتمیمات ادفمتادی

ای فراهم نمی آورنگ، زیرا صورت های مالی عمگتاً بیانگر آثتار متالی رویتگادهای اه تفت استا و دربرایرنتگ م یارهت

استا نتت ازارش تاسیری مگیریا یک اتزارش توصتیای. غیرمالی عملکرد، یا چشم انگازها و برنامت های آتی نیسا

سیری ازارش تا. زمینت ای را برای تاسیر وض یا مالی، عملکرد مالی و هریا  های نقگی واحگ تجاری فراهم می آورد

بتت مگیریا همچنین این فرصا را برای مگیر فراهم می آورد تا بت تشریح اهگاف و راهبردهای خود هها دسا یابی

ارزیتابی بت  طور م مول، اسفااد نننگاا  از اطالعات ارائت  گ در ازارش تاسیری مگیریا، برای. آ  اهگاف بپردازد

چشم انگاز واحگ تجاری و ریسک های عمومی آ  و همچنین موفقیا راهبردهتای متگیر بترای دستفیابی بتت اهتگاف 

ت و همچنتین ازارش تاسیری مگیریا، یک عنمر مهم در اطالع رسانی بت بازار سترمای. ت یین  گ اسفااد می نننگ

مکمل و مفمم صورت های مالی اسا و بایگ  تامل اطالعتاتی با تگ نتت بترای درر متوارد زیتر ضتروری م ستو  

:می  ونگ

،ماهیت کسب و کار( الف

،اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف( 

،مهمترین منابع، ریسک ها و روابط( پ

، ونتایج عملیات و چشم اندازها( ت

ت بتا نت مگیریا از آنها برای ارزیابی عملکرد واحگ تجاری در مقایسمهمترین معیارها و شاخص های عملکرد ( ث

.اهگاف اعالم  گ اسفااد می نمایگ
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

ماهیتکسبوکار

:شرکت بین المللی توسعه ساختمان در یک نگاه

بتت نتام  ترنا سترمایت اتهاری 1364 رنا بین المللی توس ت ساخفما  در تاریخ هشفم بهمن ستال 

1383التی 1377در پی مموبات مجامع عمتومی فتوا ال تاد از ستال های . در تبریز بت ثبا رسیگ( سهامی خاص)ساخفما  

 ترنا »ت م ل دانونی  رنا از تبریز بت تهرا  منفقل و همچنین  ذمیا حقودی این  رنا بت سهامی عام و نام  رنا بت

در بتور  اوراا 1383 رنا بین المللتی توست ت ستاخفما  درستال . تغییر یافا« (سهامی عام)بین المللی توس ت ساخفما  

دهتت ستابقت در صتن ا 3دارای بتی  از  ( سهامی عتام) رنا بین المللی توس ت ساخفما  . بهادار تهرا  پهیرففت  گ اسا

.  ساخفما  نشور می با گ

یر این  رنا بت عنوا  هلگینگ تذممی بذ  ساخفما  و مستکن  ترنا سترمایت اتهاری غتگ

، ف الیا های مفنوعی بتت صتورت مستفقیم و یتا از طریتت  ترنا های تاب تت و وابستفت ختود از هملتت (سهامی عام)

ر بت صورت توس ت دهنگ نتال  د( سهامی عام)، و  هرسازی و خانت سازی باغمیشت (سهامی عام)پ . . رنا های آ

ن، نارا،  رنا فلسات وهودی خود را تأمین ساخفما  های ایم. صن ا ساخفما  با اولویا توس ت زمین انجام می دهگ

، (یتاییتمرنز هغراف)بادوام و زیبا برای مشفریا  خود دانسفت و مأموریا خود را در پنج حوز م مول، مشفری، بازار 

رصتا  ترنا پتا از  ناستایی ف. صی نا ا  و حوز  ایسفگی های م وری و مزیا های ردابفی ترسیم نمود اسا

، پتروه های سرمایت اهاری ادگام بت ارزیابی فنی و ادفمادی آنها نمود و در صورت توهیت پهیر بود  سرمایت اتهاری

.  هایی را ت ریف و ادگام بت ساخا و فروش آنها از طریت  رنا های زیر مجموعت خود می نمایگ

:تعریف و ماهیت شرکت بین المللی توسعه ساختمان

ا ، خریگ و فروش ملک و زمین بت منظور احتگاث ستاخفم: اهم ف الیا های  رنا طبت اساسنامت عبارتنگ از

 هرر، مجفمع های ساخفمانی، نارخانجات، مشارنا و سرمایت اهاری، احگاث و اهتار نارخانجتات تولیتگ ممتالح 

از ساخفمانی و خریگ و فروش و اهار ابزار و ما ین آالت ساخفمانی و راهسازی و ممالح ساخفمانی در داخل و خارج

فتروش نشور و تأسیا  رنا های هگیگ با مشارنا ا ذاص حقیقی و حقودی و همچنین پهیر نویستی و خریتگ و

.  سهام و انجام م امالت مربوط بت سهام و سایر اوراا بهادار داخلی و خارهی و سایر امور مرتبط با ف الیا  رنا
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(سهامی عام)شرکتبینالمللیتوسعهساختمان

142583:شمارهثبت
نههزارمیلیاردریال:سرمایهثبتشده

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

از زیتر مجموعتت هتای  ترنا "ثاختا"با نماد ( سهامی عام) رنا بین المللی توس ت ساخفما 

میلیارد ریال متورد م املتت 9.000اسا نت در بازار دوم بور  با سرمایت ثبا  گ ( سهامی عام)سرمایت اهاری غگیر

ظ و هموار در انجام مأموریا ها و عملکرد ختود، حات( سهامی عام) رنا بین المللی توس ت ساخفما . درار می ایرد

صیانا از سرمایت سهامگارا  و نست  ستود مناست  در دالت  سترمایت اتهاری هتای بلنگمتگت و ارائتت ختگمات بتت 

ول و متوازین نارفرمایا  با بهفرین نیایا و در نوتاهفرین زما ، رعایا ضوابط و اسفانگاردهای فنی و مهنگسی و اصت

ن المللتی  ترنا بی. ایمنی، اسفااد بهینت از منابع در اخفیار، در دال  نظام نیای حانم بتر  ترنا را متگ نظتر دارد

  مستکن توس ت ساخفما  بت پشفوانت همین عملکرد اسا نت یکی از ارز منگترین  رنا های  بازار بور  در بذت

می با گ و بت واسطت ی  رنا های زیر مجموعت خود در حوز مسکن نلیت امتور تهیتت طترا هتای اولیتت، ستاخا و 

ر  رنا بین المللی توس ت ساخفما  بتت عنتوا  یتک هلتگینگ ستاخفمانی ف تال د. فروش واحگ ها را انجام می دهگ

ا سترمایت بور  تهرا  طی سنوات اه فت با مشکل رنود ساخا و ساز و بگهی های سنگین مالی بت بانک ها و  رن

امتا . اسااهاری غگیر مواهت بود، چنانکت وض یا ساخفار مالی  رنا نامناس  و اهرم های مالی بسیار ض یف بود

استفا خو بذفانت این  رنا با برنامت ریزی منسجم، اهگاف خود را طی دور هاری مجگانت پیگیری نمود و در این ر

".ادگامات مؤثری بت منظور ف ال سازی پروه ها و اصالا ساخفار مالی  رنا بت عمل آورد اسا 

:بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

بتور  از هملت بزرگ ترین  رنا های صن ا ستاخفما  در( سهامی عام) رنا بین المللی توس ت ساخفما  

اوراا بهادار اسا نت با بهر ایتتتری از تذمص و ایجتتتاد هم افزایی در  ترنا هتای تاب تت ختود، در حتوز هتای 

 ی طراحی، م ماری، ساخا، بازاریابی و فروش، مشاور، پیمانکاری ساخفما  و مهنگسی و نظارت سمذفلف از هملت

 ترنا. می نمایگ بی  از پی  در هها افزای  ستودآوری  ترنا و ارتقتای نیایتا م متوالت ختود اتام بتردارد

ت دوم در میا   رنا های ف ال بازار سرمایت از نظر حجم دارایی ها در رتبت( سهامی عام)بین المللی توس ت ساخفما  

رین بر اسا  آخت. . و از نظر سرمایت ثبا  گ نیز در رد دوم در میا   رنا های ارو امالر و مسفغالت درار دارد

ممتو  اردیتگ نتت سترمایت  ترنا از مبلت  1399/04/22مموبت مجمع عمومی فوا ال اد صاحبا  سهام بت تاریخ 

مهلتا پتهیر . میلیارد سهم هزار ریتالی افتزای  یابتگ9میلیارد ریال منقسم بت 9،000میلیارد ریال بت مبل  6،000

و همچنین مهلا اسفااد از حت تقگم های اسفااد نشگ در حراج عمومی 1399 هریور 26نویسی سهام در تاریخ 

افزای  سترمایت  ترنا در مرهتع ثبتا 1399/10/21بت پایا   رسیگ و نهایفأ در تاریخ 1399/10/03نیز در تاریخ 

.   رنا ها ثبا اردیگ
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:قوانین و مقررات و سایر عوامل درون و برون سازمانی

:ازمهمفرین دوانین، مقررات و سایر عوامل درو  و برو  سازمانی نت مؤثر برف الیا  رنا می با گ عبارتنگ

اساسنامه شرکت

 مصوبات هیأت مدیره ، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

 مصوبات مجمع عمومی

قانون تجارت

قوانین و مقررات اعالمی و ابالغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

قانون مالیات های مستقیم

 قانون کار و تامین اجتماعی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

سایر قوانین موضوعه

الی از بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایت اهاری در ایرا  م سو  می اردد نت در ننار سایر بازارهای مت

ار بایتگ در برای بررسی سودآوری در این باز. دبیل بازار ارز، بور  اوراا بهادار، طال و سپرد های بانکی درار می ایرد

ایگتا ابفگا هایگا بازار مسکن در بین بازارهای مالی مهنور در دور زمانی مورد نظر را بررسی نمود و  در وهلت دوم ه

.  رنا در بین ردبای آ  در بازار ساخفما  را مگ نظر درار داد

6

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط 

رنودورونتهایدورباواسادا فتنوسانیرونگیهمواراه فت،سالیا درمسکنبازار

اولدرهتاولویا هایازیکیهمواربشر،نیازهایاساسی ترینازیکیعنوا بت مسکن.اسابودمواهتمف گدی

بذ  هایایرسبادویپیشینوپسینارتباطاتدلیلبتمسکنبذ .اسابودادفمادیسیاسا اهارا ودولا ها

ایندرتولیگت ررهراونتوبودمطرانشوردرادفمادیر گم رراصلیبذ  هایازیکیبت عنوا ادفمادی

 هرمسکنبازار1399سالاولماهت6در.می  ودوابسفتبذ  هایسایردرا فغالوتولیگر گزمینت سازبذ 

مهنورسالدومنیمتدرتورمیرنودبتمنجرموضوعایننتنمودتجربترادرصگ68حگوددردیمفیر گتهرا 

نیمتابفگایتا1399سالدومنیمتازم امالتحجمنتن ویبتاسا،بوددارادامتننو تارنوداینواردیگ

هایهزینتدیگرطرفازاسا،یاففتناه درصگ45حگوددرپیشینسالمشابتمگتبتنسبا1400سالدوم



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

رادرصگی31و50افزای ترتی بتوانگدادادامتخودص ودیرونگبتمهنوردوردرمسکندیماوساخا

.انگنمودتجربت

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط 
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بهایافزای موه موضوعایننتیاففتافزای درصگ65حگوددرساخفما هاینهاددیما اخصاه فتسالیکدر

ذ بخریگدگرتناه دیگرطرفازوساخادیماافزای .اسااردیگدیماافزای آ تبعبتوساخا گتمام

.اسااشفتمسکنبذ درسنگینرنودموه نننگممرف
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

آ تبعبتو)نارنیرویدسفمزدافزای بینیپی وارزدیماافزای دلیلبتساخفمانیهاینهاددیماافزای 

اوایلدراردیگ،ساخفما  گتمامبهایافزای بتمنجر99سالدرنتهمانگونت(ساخفمانیخگماتوناالها

بتوهتتبامسکن گتمامبهایبررسی.داردهریا مالیمصورتبتفرون یکازپاودا فتادامت1400سال

ی،ف لرونگباونگا فتوهودمسکنبهایدرخاصیحبا دهگمینشا ساخفمانی،هاینهادبهایدرافزای 

.نگاردوهوددیماناه برمبنیخاصیبینیپی 

بسیار آدرخموصیبذ نق هموارنتاسانشورادفمادبذشهایترینخموصیازیکیساخفما صن ا

ایهپروانتت گادرونگمیگهگ،نشا اه فتسالهایدر گصادرساخفمانیهایپروانتآمار.اسابودپررنگ

واسادا فتناهشیرونگ1397سالازتهرا  هردرساخفما احگاثپروانتتقاضاینتمیگهگنشا  گصادر

ناهشیفتاه سالبتنسبامیزا ایننیزهاریسالدرنت ودمیبینیپی بهارفملدرتقاضااسا بر

.با گ

لیکن،اسادا فتص ودیرونگیاه فتسالتاساخفما احگاثپروانتبرایتقاضارونگنشورهای هرسایردر

ناهشیفتاه هایسالبتنسبامیزا اینهاریسالدرنت ودمیبینیپی بهارفملدرتقاضااسا بر

.با گ

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط 
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 
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مالیبازارهایبررسی

بازارهایانثردرآ ،ازپی هایسالدر گیگبسیارهایدیماافزای بتتوهتبااه فتسالیکطی

درر گنرخبیشفرینمرنزیبانکمنفشرآماراسا برزیرنمودارطبتاسا،بودحانمرنودفضایمالی

بتمربوطبازدنمفرینودیمار گدرصگ31بامسکنبازاربتمف لتمالیبازارهایبیندراه فتسال

.اسابوددرصگ13مناینرخبابهاداراوراابور 
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 
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پیشبینیآیندهبازارساختمان

شرمنفهایت لیلهمچنینوموازیمالیبازارهایوسازوساخابازاربتمربوطهای اخصبررسیطبت

: ودمیبینیپی صن اایننار ناسا  گ

نارنیرویدسفمزدافزای بینیپی وارزدیماافزای دلیلبتساخفمانیهاینهاددیماافزای •

 گتمامبهایافزای بتمنجر99سالدرنتهمانگونت(ساخفمانیخگماتوناالهاآ تبعبتو)

.داردهریا مالیمصورتبتفرون یکازپاودا فتادامت1400سالاوایلدراردیگ،ساخفما 

با حدهگمینشا ساخفمانی،هاینهادبهایدرافزای بتتوهتبامسکن گتمامبهایبررسی

وهودادیمناه برمبنیخاصیبینیپی ف لی،رونگباونگا فتوهودمسکنبهایدرخاصی

بهایناه  هرها،مرغو مناطتدرآپارتما فروشبهایناه راتنهارسگمینظربت.نگارد

اداتاتاودوعیازمینعرضتخموصدردولاهایسیاسابتوابسفتزیادیحگودتانتاسازمین

.اساخارهییاداخلیمنفظرغیر

وزاتتجهیازبرخیتامینواردات،برایارزتامینن ووت ریمازنا یهایم گودیایاففنادامتبا•

.بودخواهگروبروچال بانیزروپی سالدرتاسیسات

مسکندیماافزای واد ینرخعمومی،تورمبود باالو1400سالدرم امالتت گاد گ نمبا•

خواهگنپاییم امالتحجمواد ی،نننگممرفخریگدگرتبود پایینعلابتنمانا وبودمنای

.پهیرفاخواهگصورتمروربتادفمادیواد یر گبانننگممرفخریگدگرت.مانگ

موردفراهماارنتایاونتبتانگ، گاثرنمنیزتقاضاسمامالیتامینابزارهایدیما،افزای با•

مادیمیانگینبتتوهتبابگیریم،نظردرمربعمفر70تنهارایکممسکنمفقاضیزوجیکدرخواسا

درصگ45حگودتوانسامیزوهینتومانیمیلیو 160تسهیالت1396سالدرتهرا ،درمسکن

400تتسهیالازاسفاادبامیزا ایننتحالیدرنمایگ؛فراهمبرایشا راخانتخریگنیازموردمبل 

میتامینرامیزا همینازدرصگ20حگوداوراا،طریتاز1400سالدرزوهینتومانیمیلیو 

.ننگ



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

11

پیشبینیآیندهبازارساختمان

:رسگمینظربتاسا ،اینبر•

بتتوهتبابنابراین.با گ99سالمشابتزما درآ ت گادازنمفر،1400سالدرم امالتت گاد•
.با گناهشی1400سالدرم امالترونگنشور،هاریادفمادی رایط

تورمرخنازنمفرمیزا بتدیماافزای نشور،نال سیاسیوادفمادی رایطدرثباتصورتدر•
.اساسناریوترینم فملبازار،مذفلفهایبذ درمفااوتضرای باعمومی

بتهلگینگنایتوسط گاتذاصاصلیسیاسفهاینشور،درمسکنبازارآینگخموصدر گانجامهایبینیپی بتتوهتبا

:اسازیرموارد املساز،انبویکعنوا 

.ا رنهگیگهایپروهمالیتامینمنظوربت(اروهیمالیتامین)خردمشارناوسرمایتهه نوینرو هایازاسفااد•

.اساد وارترآنهافروشنتتجاریواحگهایویژبتم موالت؛فروشمنظوربتبازارنسبیرونتازاسفااد•

حگهاوافروشدرمشکلبروزازپرهیزمنظوربتردبامقابلدرردابفیمزیاایجادمنظوربتساخاوطراحیالزاماترعایا•

ویژونپاییمفراهبامسکونیواحگهایویژبتبا نگ؛دا فتمناسبیفروشنیزرنوددوردرحفینتهاییپروهت ریف•

درآمگیمیا ادشار

ورمنظبت(امکا حگتا)پایینفروشامکا باواحگهاییااحگاثحالدرواحگهایتهاترطریتازهاپروهساخامالیتامین•

هاپروهریسکناه 

هاوهپراهرایو روعدرتسریعوزمینخریگبرایمنابع گ دالازپرهیزمنظوربتساخادرمشارنااسفراتژیاتذاص•

ریسکناه منظوربتپروهههاسبگسازیمفنوع•

 گتمامبهایناه منظوربت(هاپروهالزاماتسایررعایابا)نوینفناوریهایازحگانثریایریبهر•

واخاسبهایافزای ریسکایجادازپرهیزحال،عیندرونقگینگیمگیریامنظوربتفروشپی مناس زما ت یین•

پروهسوددهیناه 

راهبردهایمدیریت



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:اطالعات مدیران شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

ناتر 5اساسنامت ،  رنا توسط هیأت مگیر ای مرن  از 27اطالعات مربوط بت ساخفار هیأت مگیر بر مبنای ماد 

:ترنی  اعضای هیأت مگیر  رنا بت  را هگول زیر اسا . ادار می  ود 

ردیف
شخصیت حقوقی عضو هیات 

سوابق اجراییتحصیالتتاریخ عضویتسمتنمایندهمدیره

1
 رنا سرمایت اهاری غگیر

(سهامی عام)
دولا م مگ اسگی
آباد

رئیا هیآت مگیر
(غیر موظف)

نار ناسی ار گ1399/11/18
مگیریا

مگیرعامل و عضو هیأت مگیر بنیاد       -
ای وزارت دفاع و پشفیبانی نیروهت او 
مسلح

نل بنیاد  هیگ و امور مگیر-
ایثارارا  اسفا  نهکیلویت و 

بویراحمگ و فار 

 رنا سرمایت اهاری زرین 
(سهامی خاص)پر یا 

مازیار حسینی
نای  رئیا هیأت
مگیر و مگیرعامل

(موظف)
دنفرای مهنگسی1399/11/18

عمرا 

وزارت را وم اونا مسکن و ساخفما -
 هرسازی

م اونا حمل و نقل و ترافیک -
 هرداری تهرا 

م اونا فنی و عمرانی  هرداری -
تهرا 

هانشین  هردار تهرا  در سفاد -
مگیریا ب را 

یا رئیا سازما  پیشگیری و مگیر-
ب را  تهرا 

2
د  رنا سرمایت اهاری اعفضا

(سهامی خاص)غگیر 
میرحمیگ نسل پار

عضو هیأت مگیر
نار ناسی ار گ1399/08/24(موظفغیر)

مگیریا

لجسفیکی وزیر دفاعم او -
مشاور وزیر دفاع و رئیا  ورای -

ایرا عالی  رنا صنایع الکفرونیک
عضو هیات مگیر سازما  اتکا-
عضو سازما  نظام مهنگسی  -

ساخفما  اسفا  تهرا 

3
غگیر رنا صن فی و  بازراانی

(سهامی خاص)
عضو هیأت مگیرمجفبی حائری

(غیر موظف)
نار ناسی ار گ1398/11/05

مگیریا ساخا

م او  مهنگسی وزارت دفاع و -
پشفیبانی نیروهای مسلح

مشاور فرمانگهی پگافنگ غیرعامل -
نشور

مشاور وزیر دفاع-
رئیا نمیفت آمای  سرزمین -

نیروهای مسلح
م او  صن فی وزارت دفاع-

5
 رنا دریابا  هنو  ایرا 

(سهامی خاص)
عضو هیأت مگیر ابوال سن نجاتی

(موظف)
نار ناسی ار گ1399/09/19

مگیریا مالی

تیسا مگیر مالی و اداری  رنا-
نی 

مالی و اداری  رنا پیما  مگیر-
غگیر

مگیر مالی و اداری  رنا پوتکین-
 رنا سرمایت مگیر مالی و اداری-

اهاری و ساخفمانی تجارت

12



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

EPS–سود هر سهم 

13

:اطالعات سهامداران شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

نامسهامدارردیف
1400/06/31

درصدتعداد

%2،510،000،00027/89(سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی زرین پرشیا 1
%1،122،458،02512/47(سهامی خاص) شرکت صنعتی و بازرگانی  غدیر2
%1،299،593،79814/44(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری غدیر 3
%3،0000/00(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر4
%15،2250/00(سهامی خاص)شرکت دریابان جنوب ایران کیش 5
%108،919،0861/21(سهامی عام)بیمه کوثر6
%91،096،1911/01صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی مهرگان7
%3،867،914،67542/98(درصد1کمتر از ) سایر سهامداران جزء8

9,000,000,000100/00جمع

EPS–سود هر سهم 

1395/06/311396/06/311397/06/311398/06/311399/06/311400/06/31سال
1،077،5481،775،825843،703449،8221،263،3652،884،190درآمد عملیاتی 

63،4161،549،209(680،099)(540،890)(10،112)221،651خالص( زیان)سود 
3،0003،0004،9566،0006،0008،090تعداد سهام عادی میلیون عدد

11191(113)(109)(3)74سود هر سهم

74

-3

-109
-113

11

191

1395/06/311396/06/311397/06/311398/06/311399/06/311400/06/31

سود هر سهم



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:ساختار واحد تجاری

14



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:کمیته ها و کمیسیون های تخصصی

:  رنا دارای نمیفت های مذفلای در هها اهگاف و راهبردهای هیأت مگیر می با گ نت عبارتنگ از 

نمیفت حسابرسی  •

نمیسیو  م امالت•

نمیفت فنی •

نمیسیو  فروش•

نمیفت انفمابات•

ارش نمیفت های مهنور بت عنوا  بازوی مشاور ای و نظارتی هیأت مگیر نت ف الیا خود را طی دور مالی مورد اتز

در ( عتامستهامی)با هگف ارتقای نیایا تممیم ایریهای راهبردی و اهرایی  رنا بین المللتی توست ت ستاخفما  

.چارچو  نلی نظام راهبری  رنفی بت انجام رسانگ انگ

15

نتت از  ترنا( سهامی خاص)پروه مگاپار  نت توسط  رنا  طرا و توس ت آریا عمرا  پار  

 تگ 1394های وابسفت بت هلگینگ می با گ در حال اهراسا، موفت بت نس  هایز بنیاد ههتانی انترهی در ستال 

استر این هایز بت ل اظ اعفبار سنجی مشهور بت هایز نوبل طبی ا بتود و در ایتن چتال ، پتروه هتا از سرت. اسا

یز بتا این هتا. با یکگیگر بت ردابا می پردازنگ( آ ، آت ، خار، هوا و هوانا )خاورمیانت در پنج حوز مذفلف  امل 

1394/10/29پروه نت در بانک اطالعاتی این بنیتاد بتت ثبتا رستیگ استا، در تتاریخ 2000وهود حضور بی  از 

.توسط هیئا داورا  در سطح خاورمیانت تنها بت پروه مگاپار  ت لت ارفا

:اطالعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

و اسفااد از تکنولوهی بت روز در صن ا ساخفما  هها بهینت  نرد  ممرف حامل های انترهی  تامل آ  ، بترا•

ااز

6بلتور 100واحگ مسکونی در دالت  2000احگاث  هرر مسکونی در  هریار بت عنوا  مسکن مهر با بی  از "•

یا  واحگی، از هملت ادگامات هلگینگ بین المللی توس ت ساخفما  در راستفای بهبتود م یشتا مفقاضت20طبقت 

مسکن مهر و ایجاد ساخفما  های ایمن و در عین حال ارزا  دیما برای حمایا از هموطنا  خود بود اسا نتت 

پ بت عنوا  مجری این پروه، هها سهولا در رفا و آمگ . . رنا آ. بت پایا  رسیگ1395احگاث آ  در سال 

ساننا  و برخورداری از امکانات  هری، ادگام بت ساخا فرو گا های تجاری و امکانات رفتاهی م لتی و ایجتاد و

".د اساتوس ت تأسیسات و زیرساخا های الزم در این منطقت نرد و  رایط مناسبی را برای ساننا  فراهم نمو



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

فهتی بتت وض یا رتبت بنگی  رنا از ل اظ نقگ  ونگای سهام و نیایا افشای اطالعتات در ستال متالی من

:براسا  ارزیابی سازما  بور  و اوراا بهادار بت  را زیر بود اسا1400/06/31

16

1400/06/31سال مالی منتهی به شرحردیف

134ماه گذشته12تعداد روز های منفی در 1

52،092،730ماه گذشته12میانگین حجم معامالت در 2

231تعداد روز های معامالتی 3

2،925ماه گذشته 12میانگین تعداد معامالت در 4

28،079،610ماه گذشته12میانگین ارزش بازار در 5

(%53)(درصد)ماه گذشته 12میزان رشد قیمت در 6



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

17

بیانیههایمدیریت

سهامصاحبانحقوقپایدارارتقاوسودآوریسطحافزایش

موجودشرایطبهبودوهاپروژهساماندهی

سرمایهوریبهرهارتقاومالیتوانافزایش

ساختمانصنعتدرنوهایفناوریکارگیریبه

هدفبازارهایبهمهندسیوفنیخدماتصدور

هایپروهانواع)ساخفما صن ادرسال32ازبی سابقتدارایساخفما توس تالمللیبین رنا

 رناا ساخفمبذ تذممیهلگینگعنوا بت رنااین.با گمینشور(زیربناییوساخفمانی

وداخلدرخودتاب ت رنفهایطریتازیاومسفقیمصورتبتمفنوعیهایف الیاغگیر،اهاریسرمایت

وس تتاولویابازیربناییهایپروهوساخفما صن ادرنال دهنگتوس تعنوا بتنشورازخارج

فما ساختامینراخودوهودیفلسات رنا.دهگمیانجامنوینهایتکنولوهیازبرداریبهروزمین

.اساداددرارخودمشفریا برایزیباودوامبانیایا،بانارا،ایمن،های

ویساخفمانهایپروهانواع)ساخفما صن ادرنال دهنگتوس تعنوا بتساخفما توس تالمللیبین رنا

باوما زتریننوتادرزیبا،نیایا،بانارا،ایمن،هایساخفما تامینارزشزنجیرمگیریاراخودهگف،(زیربنایی

5مانیزافتدردارنگنظردروداددرارسهامصاحبا برایافزودارزشبیشفرینایجادومشفریا برایمناس دیما

بور مسفغالتوامالرسازی،انبوارودرآوریسودمنظرازبرتربنگا3ازیکیعنوا بت1404سالتاآتیسالت

.ارددتبگیلبهاداراوراا



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

18

بیانیههایمدیریت

ت عنوا  با توهت بت ارزش های ساتا و  رنا سرمایت اهاری غگیر ب رنا بین المللی توس ت ساخفما 

: رنا مادر و سهامگار اصلی،  ارنا  ف الیا های خود را هموار بر پایت ارزش های صیل بنا نهاد اسا

صگادا، امانفگاری، رعایا موازین و اصول اخالدی

توس ت فرهنگ نارتیمی و مشارنا در پیشبرد امور

فازیمسئولیا پهیری در دبال مشفریا  و احفرام بت آنها در هها حاظ رونگ ارتقای و تگاوم پیش

الفزام بت نیایا و م یارهای فنی و مهنگسی در ارائت م مول و خگمات

ماد نهادینت نرد  نیایا در نل زنجیر ارزش ارائت م موالت و توهت بت سیاسا های نلی ادف

مقاومفی در نلیت امور

افزای  اعفماد و پایگاری سهامگارا  از طریت ارزش آفرینی برای سهام  رنا

برد با  رنا- رانا های پایگار و با سیاسا برد

 پایبنگی بت دوانین، مقررات، اسفانگاردها و اصول اخالا حرفت ای و ارزش های اهفماعی

نرهیمسئولیا پهیری در دبال م یط زیسا، ناه  آالینگ های م یطی و بهینت سازی ممرف ا

بت نارایری فناوریهای نو در فرآینگ ارائت م مول با هگف ت قت ایگ ساخا سبز



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

استراتژی های شرکت

:از هیات مگیر  رنا اهگاف و اسفراتژی هایی برای  رنا بت  را صیل تگوین و ارائت نمود اسا نت عبارتنگ
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

مجموعتسازیچابکو رنااهراییوسازمانیساخفارسامانگهی

روه هاپاهرایم لوهغرافیایی رایطبتبناها رنابرخیادغامیاوحهفتاب ت،های رناسامانگهی

نی رویایهایبرجساخافرآینگاتمام

بلورساخایامشارناAوBدیگارمسکونیمجفمع

پروهازخروجویکجاصورتبت یرازس گیتجاریپروهمالکیاوسردالیوااهاری

نارنجسفا پروهساخادرمشارنایافروش

اسپاروپروهساخادرمشارنایافروش

تهرا برجواحگهایمالکیااسنادمانگت ویل

ب ثاوعرفا هایپروهواحگهایاسنادونارپایا اخه

ساحل معپروهساخادرمشارنایافروش

سازپار  رنابتمف لت18منطقتزمینتکلیفت یین

رنابگهیمانگتسویتخموصدرعملیاتیوهگیبرنامت ریزیوبانک هابات امل 

نگارنگادفمادیتوهیتننونی رایطدرنتسرمایت اهاری هاییوپروه هاازخروج

هاپروهسایرتکمیلبرایمالیمنابعتأمینوساخادسادرواحگهایفروشپی وفروش

وغگیرهایهلگینگستتایرهای رنابامسفمتتروف تتتالهمکاریهها رنادرظرفیاایجاد

ااسضروریوالزمآنهاتوس تبراینتهاییابنیتونارخانجاتتوس تخموصدرآنا نیازهایتأمین

مللیالبینهلگینگهای رنانتهاییپروهدرایفرامنطقتوایمنطقتحضورسنجیامکا وبررسی

دارنگساخاوسرمایت اهاریظرفیاساخفما توس ت

ساخفما سازیصن فیحوزدرف الیااسفرشوتوس ت

هرا ،ت هرداریدشم،آزادمنطقتنی ،آزادمنطقتماننگ رناتجاری رنایباهمکاریافزای وت امل

غیرومشهگ هرداری
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:مهمترینمنابع،ریسكهاوروابط

استقرار نظام جامع ارزیابی و مدیریت ریسک

ام هتامع در سال اخیر، استفقرار نظت( سهامی عام)یکی از مهم ترین ف الیا های  رنا بین المللی توس ت ساخفما   

استخ دهی و بگین منظور  فرآینگ  ناسایی، ارزیتابی، اولویتا بنتگی، پ. ارزیابی و مگیریا ریسک در  رنا بود اسا

موضتوع 22در اام اول ریستک هتای  ترنا در : پای  و ننفرل ریسک ها در  رنا در چهار مرحلت انجام می  ود

ریستک 4طبقت ریسک های خارهی، داخلی، عملیاتی و مالی دسفت بنگی  گنگ، بتر استا  آ  4اصلی  ناسایی و در 

ویتا دترار اصلی نقگینگی و تامین منابع، ردابا، حقودی و ترنی  پرتاوی بت عنوا  اهم ریستک هتای  ترنا در اول

:ریسک اثرات نا ی از  بیماری نرونا هتم اضتافت اردیتگ استا19ارففنگ، همچنین با ظهور و  یوع ویرو  نوویگ 

:ریسک نقدینگی و ریسک تامین منابع

ر ارففتت راهکار در نظت. ت هگات بانکی و از طرفی ناه  خریگ و تقاضا برای پروه ها باعث ناه  نقگینگی  گ اسا

رمایت اهاری در  گ برای ناه  اثر این ریسک، اسفااد از سیسفم م امالت بر مبنای تهاتر برای پیشبرد پروه ها و س

ه  ، عالو برفروش دارایی هتای غیتر مولتگ و هت(نقگینگی)همچنین برای ایجاد منابع مالی. پروه های هگیگ می با گ

.مشارنا برای پروه ها، تزریت نقگینگی از سهامگارا   رنا  مورد نظر می با گ

21

:ریسک رقابت

ی افزای  ت گاد  رنا های ردی  در حوز ساخفما  های بلنتگ مرتبتت و انبو ستازی و حضتور هلتگینگ های ستاخفمان

فی  ناستایی بانک ها با منابع مالی در دسفر  و حا یت سود پایین صن ا بت تبع افزای  عرضت بت عنوا  ریسک ردتاب

ای راهکار در نظر ارففت  گ در خموص این ریسک تمرنز بر پروه های ساخا خاص و  اخص و پروه هت.  گ اسا

.پیمانکاری می با گ

:ریسک حقوقی

و ریسک  های حقودی در دو دسفت مطالبات  رنا از افراد حقیقتی و حقتودی و بتگهی های  ترنا بتت افتراد حقیقتی

یتت در ایتن خمتوص در درهتت اول از طر. طبقت بنگی می  تود( از دبیل انفقال اسناد امالر، اسناد پرداخفنی)حقودی

".ممال ت و در صورت عگم دسفیابی بت نفیجت مطلو ، پیگیری از طریت مقامات دضایی مورد نظر می با گ



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:ریسک ترکیب پرتفوی

بذ  عمگ ای از پروه ها مفمرنز بر پروه های تجاری بود نت طبت بررسی های صتورت ارففتت در ستال هتای اخیتر

ست  حجم سرمایت اهاری ها در این بذ  و بت تبع آ  عرضت در بذ  تجاری بت  گت باال رففت اسا، راهکارهای منا

ر برای بهینت سازی سبگ پروه ها هه  مشارنا در پروه های تجاری و یا فروش درصگی از سهام پروه هتا بتت منظتو

.  ناه  درصگ سهم این پروه ها در سبگ سرمایت اهاری  رنا می با گ

:ریسک اثرات ناشی از بیماری کرونا

ود را بتا طبت دسفورال مل ها و پروتکل های وزارت بهگا ا و سفاد ملی مبارز با ویرو  نرونا  رنا ف الیفهتای خت

سانی بت رعایا تمامی موارد مربوطت ادامت می دهگ و با تامین ماسک، دسفک  و مواد ضگعاونی نننگ و الزام نیروی ان

مت ایری رعایا موارد بهگا فی س ی در اهرای پروتکل های مهنور در باالترین سطح دارد ولی با توهت بت نگرانی از ه

بتا  .او تاثیرات نا ناخفت این ویرو ، میزا  ف الیا های تولیگ یا ارائت خگمات ستاخفمانی رونتگ ناهشتی دا تفت است

بتت ب تگ بتا 98ناه  مراه ات حضوری برای خریگ در بذ  ساخفما  میزا  خریگ و فروش بتویژ از نیمتت استانگ

همچنین همزما  با  یوع ویرو  نرونا و بستفت یتا م تگود  تگ  را  .ناه  زیادی نسبا بت دبل مواهت  گ اسا

ارزی، های مرزی و تانیگ بر ناه  ف الیا های فیزیکی، افزای  دیما ها بویژ در بذت  آهتن و میلگترد، نوستانات

یر نزولتی تشگیگ مشکالت در واردات مواد اولیت و ممالح عمال میزا  ف الیا های ساخفمانی نسبا بت ما های دبل ست

راهار خواهگ ضمنا تاثیر  یوع ویرو  نرونا فقط م طوف بت بذ  ساخفما  نبود و برنل صنایع نشور اث.دا فت اسا

ننفرل و  رایط حانم بر بازار بهبتود یابتگ19امیگ اسا با تزریت عمومی وانسن در سطح نشور بیماری نوویگ . بود

دسفورال مل اهرایی افشای اطالعات 13بگیهی اسا در صورت ودوع هراونت رویگاد با اهمیا، مرات  مطابت مااد ماد

. رنا های ثبا  گ نزد سازما  افشا می  ود
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(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:وضعیت سرمایه در گردش شرکت

رنا را ت تا با بکارایری سیاسا های اونااو  در ارتباط با مگیریا سرمایت در اردش می توا  میزا  نقتگینگی  ت

دش و بتین سیاستا سترمایت در اتر. این راهبردها می توانگ بر میزا  خطر و بازد آ  ها اثر اهار با تگ. تاثیر درار داد

ریستک، مگیریا  رنا بر این باور اسا نت بین انتگاز  ترنا و. ریسک  رنا رابطت مثبا و م نی دار وهود دارد

. بشرا صیل می با گ1400/06/31سرمایت در اردش  رنا در تاریخ . یک رابطت مثبا و م نی دار وهود دارد
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(مبال  بت میلیو  ریال)

140013991398139713961395

سرمایه در گردشجمع بدهی ها جاریجمع دارائی های جاری

8،619،4925،671،8402،947،652

-271903

-1370961

817695

-11969
488142

2947652

سالهسرمایهدرگردش5روند



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

نقدینگی و جریانهای نقدی

24

:تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

1400/06/311399شرح
تجدید ارائه شده

14،957،46614،601،164دارایی ها

9،262،7697،067،131حقوق مالکانه

%48/40%61/93(درصد)نسبت مالکانه 

شرحردیف
1399

تجدید ارائه 
شده

1400/06/31

9،201768،644نقد حاصل از عملیات1

(48،371)0مالیات بر درآمد پرداختی 2

(2،233)(2،023)وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری( خروج)جریان خالص ورود 3

(1،442،064)(114،211)وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی( خروج)جریان خالص ورود 4

(724،024)(107،033)در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 5



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:مشارکت کارکنان

شبرد ف الیا یکی از سرمایت های اصلی هر  رنفی نیروی انسانی نارآمگ ، مفذمص و مف هگ می با گنت بت منظور پی

رنا مگیریا در هها بهبود نارایی نارمنتگا   ت. های  رنا و رسیگ  بت اهگاف ، بارزترین نق  را ایاا می نمایگ 

د ادگامات مناسبی را نظیر آموزش ضمن خگما از طریت همای  ها و سمینارهای تذممی برنامت ریزی و اهرا نمتو

ریتت اسا همچنین بت منظور مشارنا بیشفر نارننا  در عرصتت تمتمیم ایتری و بهبتود اهترای ف الیتا هتا ، از ط

.هلسات مشورتی نارننا  با مگیریا صی ربط بهر برد  گ اسا

:فعالیت های توسعه منابع انسانی

زارش، به منظور ارتقاء سطح دانش و در نتیجه بهبود عملکرد شغلی کارکنان در سال مالی موورد گو( الف

:کارکنان در دوره های مشروحه زیر شرکت نموده اند

(نارننا  بذ  ادفمادی و برنامت ریزی)دور مگیریا  رنا های هلگینگ •

(نارننا  بذ  مالی)دور ناربردی نرم افزار همکارا  سیسفم •

(ITنارننا  بذ  )دور توهیهی همکارا  سیسفم •

برازاری دور مبارز با پولشویی•

برازاری دور آئین دادرسی مالیاتی•

(اسفانگاردهای هگیگ حسابگاری)دور آموز ی تهیت صورتهای مالی •

:اطالعات و ترکیب نیروی انسانی ( ب

:تعداد نیروی انسانی شرکت

:به تفکیک تحصیالت

25

1398/06/31آمار پرسنل در تاریخ 1399/06/31آمار پرسنل در تاریخ 1400/06/31آمار پرسنل در تاریخ 

535045

(نفر)جمع مدیپلم و زیر دیپلکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری

3101841853



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

26

:ار شرکتمعامالت با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و ک

واحتگ آپارتمتا  مستکونی از  ترنا 9وابسفت  امل خریگ با ا ذاص م امالت بااهمیا در طی دور مورد ازارش 
واحگ آپارتما  مسکونی بت  رنا فرعی پتار  ستاز 4میلیو  ریال و فروش 445،576فرعی تیسا نی  بت مبل  

.میلیو  ریال می با گ199،769بت مبل  

:نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن 

.پرونگ در حال رسیگای اسا16پرونگ های حقودی  رنا  امل 

:نتایجعملیاتوچشماندازها

:وضعیت مالی و نتایج عملیات

: رنا برای دور مالی مورد ازارش و دور مشابت سال دبل بت  را زیر اساصورت وضعیت مالی خالصت 

1400/06/311399شرح
تجدید ارائه شده

8،619،4928،009،274دارایی های جاری

6،337،9746،591،890دارایی های غیرجاری

14،957،46614،601،164جمع دارایی ها

5،671،8407،521،132بدهی های جاری

22،85712،901بدهی های غیرجاری

9،262،7697،067،131حقوق مالکانه

14،957،46614،601،164جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 
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:برای دور مالی مورد ازارش و دور مشابت سال دبل بت  را زیر اساارو  صورت وضعیت مالی خالصت 

1400/06/311399شرح
تجدید ارائه شده

12،836،91011،751،753دارایی های جاری

5،596،1265،490،603دارایی های غیرجاری

18،433،03617،242،356جمع دارایی ها

8،198،09010،301،648بدهی های جاری

102،49874،583بدهی های غیرجاری

10،132،4486،866،125حقوق مالکانه

18،433،03617،242،356جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

28

: رنا برای دور مالی مورد ازارش و دور مشابت سال دبل بت  را زیر اساصورت سود و زیان 

1400/06/311399شرح
تجدید ارائه شده

2،884،1901،263،365درآمدهای عملیاتی

(419،028)(525،679)بهای تمام شده 

2،358،511844،337ناخالص( زیان)سود 

(132،788)(274،499)هزینه های فروش، اداری و عمومی

41،15634،841سایر درآمدها

(46،245)(130،926)سایر هزینه ها

1،994،242700،145عملیاتی( زیان)سود 

(638،127)(319،299)هزینه های مالی

3،5001،398سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

-(129،234)مالیات درآمد

1،549،20963،416خالص( زیان)سود 

19111هر سهم( زیان)سود



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

29

برای دور مالی مورد ازارش و دور مشابت سال دبل بت  را زیر اساارو صورت سود و زیان 

1400/06/311399شرح
تجدید ارائه شده

5،350،8352،445،127درآمدهای عملیاتی

(1،494،437)(2،107،968)بهای تمام شده 

3،242،867950،690ناخالص( زیان)سود 

(382،693)(469،691)هزینه های فروش، اداری و عمومی

194،64853،243سایر درآمدها

(50،755)(348،165)سایر هزینه ها

2،619،659570،485عملیاتی( زیان)سود 

(654،146)(319،299)هزینه های مالی

57،05546،033سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

454،06618،464سهم گروه از سود شرکت های وابسته

(23،102)(142،976)مالیات درآمد

(42،266)2،668،505خالص( زیان)سود 

( 21)328هر سهم( زیان)سود



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

وورنشادفمادی رایطونظرمگاهگافبترسیگ راسفایدر(عامسهامی)ساخفما توس ت بین المللی رنا

سالدرراادگاماتیزیرمجموعت،های رناواصلی رنادرخودرویپی مسائلفملوحلههادرهمچنین

:با گمیزیر رابتنترسانگانجامبت1400-1399مالی

ارد گریبانکتسهیالتتسویت

پارسیا بانکتسهیالتتسویت

 تسویت تسهیالت بانک ساما

ناه  بگهی تسهیالتی در سایر بانک ها صرفا از م ل اصالا مبانی و م اسبات بانکی

تمرنز بر اهرای پروه های برج های مسکونی رویای نی ، مجفمع مسکونی دیگار

 تکمیل و ت ویل بلورC پروه مسکونی دیگار در هزیر نی

انجام ادگامات الزم بت منظور وااهاری  رنا افت ساز پایا

 طراحی و تجهیز فودنورت س گی  یراز

بررسی راهکارهای موهود برای را انگازی ست طبقت فودانی پروه س گی  یراز بت منظور ایجاد ارزش افزود 

برای پروه 

 راهبری بهر برداری مجفمع تجاری تاری ی س گی  یراز از طریت  رنا سرپنا فار

 حل و فمل مسائل پروه اسپارو در خموص پیمانکارا

 بررسی  رنا های تاب ت و وابسفت و انجام ادگامات الزم بت منظور چابک سازی

تهرا برجواحگهایمالکیااسنادصگور

وب ثاوعرفا هایپروهپایانکاراخهپیگیریونیازموردمالیمنابعتأمینN1آبادس ادت

حقودیهایپرونگازت گادیفملوحلومطالباتوصولپیگیری

امالرتهاترطریتازهاپروهپیشبرد

هاپروهپیشرفاوف الیاومالیتأمینرونگدرتسریعههاتجاری رنایبامهانر

غگیرپیما  رنادربذ اینتقویاباهاپروهنمیونیایارتقایههاعالیتنظارتبردراری

نقگینگیهه و رناهایداراییوامالرازت گادیو گساخفتواحگهایفروشوبازاریابی

ساخادرمشارناواهاریسرمایتهها رنابتپیشنهادیهایپروهادفمادیمطال ت

30

1400-1399اهمفعالیتهایشرکتطیسالمالی



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:در خصوص پروژه های شرکت

31

تجاری :ناربری پروه

مفرمربع9.692:مفراه عرصت

مفرمربع52،316:نلبنایزیر

درصگ94:پیشرفا فیزیکی

درصگ100:پروهاز رناسهم

مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی سعدی شیراز

رد رنااسفراتژی.اساانگازیراودنوراسیو حالدر یرازس گیتاری ی-تجاریمجفمعتجاریواحگهای*
.با گمیمجموعتازبرداریبهرمناس ،پیشنهادنبودصورتدروساهاداراییمانگفروشپروهاینخموص

پیچ و مهر -فلزی : سیسفم ساز تاری ی س گی  یراز-مجفمع تجاری : پروه

 رنا بین المللی توس ت ساخفما : نارفرما
، 4تا -1طبقت /پارنینگ -4تا -2طبقت ) طبقت 12: ت گاد طبقت

بقت ط/رسفورا  ، فسا فود ، سالن سینما و تاالر  5طبقت/تجاری
( هربازی ، رسفورا  سر باز و سر پو یگ7و 6

265: ت گاد واحگ های تجاری  رنا مهنگسین مشاور پیما  غگیر: مشاور

مفر مربع50: مفوسط مساحا واحگ های تجاری ASP رنا : پیمانکار مگیریا 

مفر مربع2412/30:  مساحا رسفورا  ها  یراز: م ل پروه 

مفر مربع2847: مساحا فضای  هر بازی مفر مربع9692/2: مساحا زمین طبت سنگ

مفر مربع13238/5: مساحا پارنینگهامفر مربع6077/43: مساحا موهود

486: ت گاد پارنینگ ها مفر مربع53992/28: زیربنای نل 

چیلر-بویلر : سرمای  و ارمای  عمومی مفر مربع4479/95: سطح ا غال در همکف 

فن نوئل    :  سرمای  و ارمای  واحگ های تجاری مفر مربع12840/08: مساحا مایگ تجاری 



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:در خصوص پروژه های شرکت

32

2پروژه تفریحی تجاری توریستی هتل نارنجستان

تجاری :ناربری پروه

مفرمربع52،500:مفراه عرصت

مفرمربع69،083:نلبنایزیر

درصگ71:پیشرفا فیزیکی

درصگ70:پروهاز رناسهم

وبانکییبگهحسا تسویت رناراهبردلهااسا،ارد گریبانکرهندرپروهمسف گثاتوزمیناینکتبتتوهتبا*
.گبارو  ریکبامسائلتکلیفت یینازپاراپروهاساتالشدر رناهمچنین.با گمیپروهرهنفک

اسکلا فلزی:سیستم سازه مجفمع تجاری و تاری ی:  پروه

طبقت5:تعداد طبقات   رنا بین المللی توس ت ساخفما:نارفرما 

124:  تعداد واحد های تجاری  رنا مشاور پیما  غگیر:مشاور 

 رنا پار  ساز:پیمانکار مگیریا 
:   متوسط مساحت واحد های تجاری 

مفر مربع58/6متر مربع

مفر مربع2885متر مربع:  مساحت رستوران ها ایزد  هر-نور :  م ل پروه 

مساحا زمین طبت 
:  سنگ

0متر مربع: مساحت فضای شهر بازی مفر مربع25500

0متر مربع:  مساحت پارکینگها(اصالحی ) مفرمربع 24658:  مساحا موهود

0:  تعداد پارکینگ ها مفر مربع17846:  1زیربنای نل فاز

سطح ا غال در 
:1همکف فاز 

چیلر و هوا ساز: سرمایش و گرمایش عمومی مفرمربع4339

مساحا مایگ تجاری
(:  1فاز ) 

اسپلیا و هوا ساز:سرمایش و گرمایش واحد های تجاری مفر مربع7264



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

:در خصوص پروژه های شرکت

و تا تاریخ مورد ازارش پروه های ارو  امل پروه های مرها  نی  ، برج های تیستا نتی  ، استپار

ر ا ، افت سینا مشهگ و همچنین پروه های  رنا اصتلی  تامل پتروه نارنجستفا  و ست گی  تیراز علتی رغتم 

گ و ت تگادی مشکالت نقگینگی  رنا از طریت روش های تهاتر با پیمانکارا  و تزریت نقگینگی بت پروه ها، ف ال  

هیتت الزم بت صنر اسا پروه ست گی  تیراز تتا تتاریخ ت. از این پروه ها نیز در سال مالی آتی آماد فروش می با نگ

. صورت های مالی در حال ت ویل بت خریگارا  اسا

مهمترین شرکت های تابعه و اهداف و عملکرد شرکت های مذکور

پ . .از نظتر حجتم سترمایت و ت تگاد نیترو،  ترنا آ.  ترنا زیراترو می با تگ7 رنا توس ت ساخفما  دارای 

.بزرافرین  رنا زیرارو می با گ نت در زمینت پیمانکاری و ساخا و ساز ف الیا می نمایگ

:برخی از ف الیا های انجام  گ توسط  رنا و  رنا های تاب ت بت  را صیل می با گ

ستفر ساما  دهی و ادغام  رنا های اسفرش تجهیزات بهسا  پار  و توس ت هفل و ستاخفما  نارنجستفا  ا•

در  رنا مهنگسی و ساخا پار  ساز

ساما  دهی و ادغام  رنا نی  رویای زنگای در  رنا تیسانی •

س ادت آبادN1تأمین منابع مالی مورد نیاز و پیگیری اخه پایانکار پروه های عرفا  و ب ثا و •

تأمین مالی و تزریت نقگینگی هها تکمیل مجفمع س گی  یراز•

بردراری نظارت عالیت هها ارتقای نیای و نمی پروه ها با تقویا این بذ  در  رنا پیما  غگیر•

ی اداری استپارو، مجفمتع مستکون-تمرنز بر اهرای پروه های برج های مسکونی رویای نی ، مجفمع تجتاری•

دیگار و ساخفما  پز کا  افت سینا

ازاد بترج و توافت با نانو  مالکین برج بین المللی تهرا  در خموص سامانگهی و رفع م ارض از پارنینگ های م•

فروش آ 

3.2از و اهرا و تکمیل زیرساخا های مجفمع تجاری تاری ی س گی  یراز  امل آ  و فاضال ، تلان، پسا ا•

مگاوات برا  هری و ت ویل مودا پروه

بترج مهانرات مف گد با بانک صادرات و رسیگ  بت توافت درخموص پرداخا بگهی آ  بانک و آزادسازی استناد•

تهرا  

تشکیل هیأت مگیر مجفمع تجاری تاری ی س گی  یراز و پیگیری امور را انگازی و بهر برداری •

33



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

34

مهانر با بانک انمارهها تسویت بگهی های بانکی م ودت•

تسویت حسا  نامل با بانک ارد گری، پارسیا  و ساما  در  رنا بین المللی توس ت ساخفما •

ههتا بهبتود مستفنگ  PMOوBIMبرنامت ریزی هها اسفقرار سیسفم های مگیریا پتروه از هملتت سیستفم •

ا  سازی و مگیریا پروه ها بر اسا  نیازهای  ناسایی  گ و فرآینگ های تگوین  تگ در حتوز فنتی بتا انفذت

مشاور صیمالا

تگوین سنگ برنامت ریزی اسفراتژیک •

:برخی از برنامت های عملیاتی برای سال آتی بت  را زیر خالصت  گ اسا

ادامت سامانگهی  رنا های تاب ت، حهف و یا ادغام برخی  رنا هتا بنتا بتت  ترایط هغرافیتایی و م تل اهترای •

پروه ها 

ادامت ت امل با بانک ها و برنامت ریزی هگی و عملیاتی در خموص تسویت بگهی های  رنا •

پروه رویای نی  وادع در هزیر نی  5تا 1ان قاد دراردادهای پیمانکاری هها احگاث بلور •

پ.  . اهرای درارداد پیمانکاری هها  احگاث ساخفما  مرنزی  رنا سرمایت اهاری غگیر توسط  رنا آ•

تکمیل پروه اسپارو ر ا  امل اتمام ساخا اسکلا فلزی و اهرای ساا ناری•

مشهگ مقگ ( مریم)تکمیل ساخا پروه افت سینا •

ت ویل اسناد مالکیا واحگهای پروه های برج بین المللی تهرا ، عرفا  و ب ثا•

ک و را انگازی و بهر برداری مجفمع تجاری تاری ی س گی  یراز و ایجاد ارزش افزود برای  رنا بت عنتوا  مالت•

صاحبا  سردالی واحگهای تجاری



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

ااهدافمهمترینمعیارهاوشاخصهایعملكردبرایارزیابیعملكرددرمقایسهب

:اعالمشده

:نسبت های مالی

(مبال  بت میلیو  ریال)نسبت جاری: اندازه گیری مستقیم نقدینگی 

(مبال  بت میلیو  ریال)(آنی)نسبت سریع : اندازه گیری مستقیم نقدینگی 

35

13951396139713981399شرح
1400/06/31تجدید ارائه شده

8،099،8138،647،4009،498،06510،141،2458،009،2748،619،492دارایی های جاری 
8،371،71610،018،3618،680،37010،153،2147،521،1325،671،840بدهی های جاری 

0/970/861/091/001/061/52نسبت جاری 

٠/٩٧ ٠/٨٦
١/٠٩ ١/٠٠ ١/٠٦

١/٥٢

١3٩٥ ١3٩٦ ١3٩٧ ١3٩٨ ١3٩٩
تجدید ارائه شده

١4٠٠/٠٦/3١

ساله نسبت جاری٥روند 

1395139613971398شرح
1399

تجدید ارائه 
شده

1400/06/31

8،099،8138،647،4009،498،06510،141،2458،009،2748،619،492دارائی های جاری 

3،699،1184،427،0565،127،2654،510،7243،511،5013،393،402(پیش پرداختها+موجودیها)

4،400،6954،220،3444،370،8005،630،5214،497،7735،226،090ادارائی های جاری بدون موجودی کاال و پیش پرداخته

8،371،71610،018،3618،680،37010،153،2147،521،1325،671،840بدهی های جاری 

0/530/420/500/550/600/92(آنی )نسبت سریع 



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

(المبال  بت میلیو  ری):نسبت های بدهی

36

0/53
0/42

0/50 0/55 0/60

0/92

1395 1396 1397 1398 1399

هتجدیدارائهشد

1400/06/31

(آنی)سالهنسبتسریع5روند

13951396139713981399شرح
1400/06/31تجدید ارائه شده

9،087،08510،338،9968،687،08710،162،3027،534،0335،694،697جمع کل بدهی ها

12،858،40513،402،83214،109،99314،921،62614،601،16414،957،466جمع کل دارائی ها

0/710/770/620/680/520/38نسبت بدهی

0/71 0/77
0/62 0/68

0/52
0/38

1395 1396 1397 1398 1399

تجدیدارائه

شده

1400/06/31

سالهنسبتبدهی5روند



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

(مبال  بت میلیو  ریال):نسبت های غیر مستقیم نقدینگی 

37

(DSO):دوره وصول مطالبات

1395139613971398شوووووورح
1399

تجدید ارائه 
شده

1400/06/31

3،678،0404،365،7405،078،2344،400،6683،399،6583،341،933موجودی مواد و کاال

4،378،3094،213،6954،366،6764،788،1413،761،4015،112،628دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

2،465،7854،987،2002،782،1265،068،8524،262،9904،529،209پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

1،077،5481،775،825843،703449،8221،263،3652،884،190درامدهای عملیاتی

639،9261،306،346473،156464،806419،028525،679بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1450941200340451272633(DSO)مطالباتدوره وصول 

1450
941

2003

4045

1272

633

1395 1396 1397 1398 1399

تجدیدارائهشده

1400/06/31

DSO-سالهدورهوصولمطالبات5روند



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

(مبال  بت میلیو  ریال)نسبت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

:سود تقسیمی
(مبال  بت میلیو  ریال)

38

DPSسهمسودپرداختیهر

13931394139513961397139813991400

75,00075,00075,00030,0000000سودپرداختیبینسهامداران

3,0003,0003,0003,0006,0006,0006,0009,000تعدادسهامعادی

DPS252525100000سهمسودپرداختیهر

D/Eتقسیمینسبت سود 

13931394139513961397139813991400

EPS147767473(109)(113)11191

DPS252525100000

D/E5/883/042/967/300/000/000/000/00

1395139613971398شرح
1399

تجدید ارائه 
شده

1400/06/31

639،9261،306،346473،156464،806419،028525،679بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1،077،5481،775،825843،703449،8221،263،3652،884،190درآمدهای عملیاتی
نسبت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به

5974561033318درصد-درآمد عملیاتی 

59
74

56

103

3318

13951396139713981399

تجدیدارائه

شده

1400/06/31

نسبتبهایتمامشدهدرآمدهایعملیاتیبهدرآمدعملیاتی



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت
نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت

1400/06/31سال مالی منتهی به 

39

:شاخص های عملکرد مالی

حوز مالی

افزای  سود  رناافزای  ثروت سهادارا 

ناه  مطالبات رانگ

ناه  دور زمانی وصول مطالبات

ناه  م املت با ا ذاص بگ حسا 

پیگیری مسفمر وصول مطالبات

:شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص جلب رضایت مشتری

دیگاا مراه ین

باالبرد  رضایا مراه ین
هل  مشارنا مراه ین از 

طریت پرسشنامت

بررسی ایرادات سیسفمهای 
موهود

اصالا و تغییر در سیسفمهای
مورد عمل

:شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش انگیزه نیروی انسانی

منابع انسانی

افزای  نارایی پرسنلآموزش ناربردی پرسنل

بهر منگی از علم و امکانات 
روز

اسفااد از نرم افزارها و 
سذا افزارهای مگر 

رضایفمنگی پرسنلاسفااد از عوامل انگیز ی


