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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 ساالنه

1401/06/31منتهی به 

ماهیت کسب و کار

:شرکت بین المللی توسعه ساختمان در یک نگاه

ستهامی )بت نام  رنا سرمایت اهاری ساخفما  1364 رنا بین المللی توس ت ساخفما  در تاریخ هشفم بهمن سال 

م ل دتانونی  ترنا از 1383الی 1377در پی مموبات مجامع عمومی فوق ال اد از سال های . در تبریز بت ثبا رسیگ( خاص

ی توست ت  ترنا بتین المللت»تبریز بت تهرا  منفقل و همچنین  ذمیا حقودی این  رنا بت سهامی عام و نام  ترنا بتت 

در بورس اوراق بهادار تهترا  پهیرففتت 1383 رنا بین المللی توس ت ساخفما  درسال . تغییر یافا« (سهامی عام)ساخفما  

.  دهت سابقت در صن ا ساخفما  نشور می با گ3دارای بیش از  ( سهامی عام) رنا بین المللی توس ت ساخفما  .  گ اسا

، (عتامستهامی)این  رنا بت عنوا  هلگینگ تذممی بذش ساخفما  و مسکن  رنا سرمایت اهاری غتگیر 

پ .س.ف الیا های مفنوعی بت صورت مسفقیم و یا از طریق  رنا های تاب تت و وابستفت ختود از هملتت  ترنا های آ

بتا بت صورت توس ت دهنگ نال  در صن ا ستاخفما ( سهامی عام)، و  هرسازی و خانت سازی باغمیشت (سهامی عام)

ا بترای  رنا فلسات وهودی خود را تأمین ساخفما  های ایمن، نارا، بادوام و زیبت. اولویا توس ت زمین انجام می دهگ

حتوز ، صی نا ا  و(تمرنز هغرافیایی)مشفریا  خود دانسفت و مأموریا خود را در پنج حوز م مول، مشفری، بازار 

ت اتهاری  رنا پس از  ناسایی فرصا های سترمای.  ایسفگی های م وری و مزیا های ردابفی ترسیم نمود اسا

ریف و ادگام ادگام بت ارزیابی فنی و ادفمادی آنها نمود و در صورت توهیت پهیر بود  سرمایت اهاری، پروژ هایی را ت 

.  بت ساخا و فروش آنها از طریق  رنا های زیر مجموعت خود می نمایگ

:تعریف و ماهیت شرکت بین المللی توسعه ساختمان

، خریگ و فروش ملک و زمین بت منظتور احتگاث ستاخفما : اهم ف الیا های  رنا طبق 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 تأسیس  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 اوراق بهادار داخلی و خارهی و سایر امور مرتبط با ف الیا  رنا
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(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 
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ری از زیر مجموعت های  ترنا سترمایت اتها"ثاخا" رنا بین المللی توس ت ساخفما  با نماد 

. میلیارد ریال مورد م املت درار متی ایترد9.000اسا نت در بازار دوم بورس با سرمایت ثبا  گ ( سهامی عام)غگیر

هموار در انجتام مأموریا هتا و عملکترد ختود، حاتی و صتیانا از ( سهامی عام) رنا بین المللی توس ت ساخفما 

سرمایت سهامگارا  و نسب سود مناسب در دالب سرمایت اهاری هتای بلنگمتگت و ارائتت ختگمات بتت نارفرمایتا  بتا

نتی، بهفرین نیایا و در نوتاهفرین زما ، رعایا ضتوابط و استفانگاردهای فنتی و مهنگستی و اصتول و متوازین ایم

ی توست ت  ترنا بین المللت. اسفااد بهینت از منابع در اخفیار، در دالب نظام نیای حانم بر  ترنا را متگ نظتر دارد

ن می با گ ساخفما  بت پشفوانت همین عملکرد اسا نت یکی از ارز منگترین  رنا های  بازار بورس در بذش مسک

و بت واسطت ی  رنا های زیر مجموعت خود در حوز مسکن نلیت امور تهیت طرح های اولیت، ساخا و فروش واحگ ها

را  طتی  رنا بین المللی توس ت ساخفما  بت عنوا  یک هلگینگ ساخفمانی ف ال در بتورس تهت. را انجام می دهگ

غتگیر سنوات اه فت با مشکل رنود ساخا و ساز و بگهی های سنگین مالی بت بانتک هتا و  ترنا سترمایت اتهاری

بذفانت اما خو ت. مواهت بود، چنانکت وض یا ساخفار مالی  رنا نامناسب و اهرم های مالی بسیار ض یف بود اسا

این  رنا با برنامت ریزی منسجم، اهگاف خود را طی دور هاری مجگانت پیگیتری نمتود و در ایتن راستفا ادتگامات

".مؤثری بت منظور ف ال سازی پروژ ها و اصالح ساخفار مالی  رنا بت عمل آورد اسا 

:بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

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

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

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

 ترنا. می نمایگ بیش از پیش در هها افزایش 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 اساس 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 فوق ال اد صاحبا  سهام بت تاریخ 

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

و همچنین مهلا اسفااد از حق تقگم های اسفااد نشگ در حراج عمومی نیز 99 هریور 26نویسی سهام در تاریخ 

ضتمناً نفتایج حاصتل از فتروش حتق تقتگم های استفااد نشتگ در تتاریخ . بتت پایتا  رستیگ1399/10/03در تاریخ 

افزایش سرمایت  ترنا در مرهتع ثبتا 1399/10/21در سامانت نگال افشای اردیگ و نهایفا در تاریخ 1399/10/13

. رنا ها ثبا اردیگ
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: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، بورس اوراق 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 
(بعد اقتصادی و سرمایه گذاری گزارش پایداری ) 

ودولا هااولدرهتاولویا هایازیکیهمواربشر،نیازهایاساسی ترینازیکیعنوا بت مسکن

ادفمادی هایبذشسایربادویپیشینوپسینارتباطاتدلیلبتمسکنبذش.اسابودادفمادیسیاسا اهارا 

ذشبایندرتولیگت ررهراونتوبودمطرحنشوردرادفمادیر گم رراصلیبذش هایازیکیبت عنوا 

.می  ودوابسفتبذش هایسایردرا فغالوتولیگر گزمینت ساز

ودبمواهتمف گدیرنودورونقهایدورباواسادا فتنوسانیرونگیهمواراه فت،سالیا درمسکنبازار

آغازبتمنجرموضوعایننتنمودتجربترادرصگ110حگوددردیمفیر گتهرا  هرمسکنبازار1399سالدر.اسا

بتنسبا1400سالدرم امالتحجماسا،بوددارادامتننو تارنوداینواردیگمهنورسالدومنیمتازتورمیرنود

اولنیمتدر1399سالدرم امالتدرصگ67حگوددراساصنربتالزم.اسایاففتناهشدرصگ7حگوددر1399سال
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7

ازدرصگ62حگوددروبودبیشفرسالدومنیمتدرم امالترونق1400سالدرنتصورتیدر.اسااففاداتااقسال

 شدرم امالتحجمومسکندیمادرصگی23افزایشبتمنجرنسبیرونقایننتدادرخسالدومنیمتدرم امالت

17افزایشودادادامتخودص ودیرونگبتمهنوردوردرساخاهایهزینتدیگرطرفاز.اردیگ1401سالاولماهت

.اسانمودتجربترادرصگی

سالاولماهتهشادر.اسا گدادنمایشاخیرسالهایطیتهرا درمسکنم امالتحجمصیلنموداردر

سالدرمشابتدوربادیاسدرواسا گدادپو شاه فتسالم امالتحجمنلازدرصگ1401،84

.اسانردپیگاافزایشدرصگ54ماهت،8م امالتحجم،1400
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8

موهبموضوعایننتیاففتافزایشدرصگ22حگوددرساخفما هاینهاددیما اخص1401سالاولما شدر

هایماطیارزدیماص ودیرونگبتعنایابا.اسااردیگدیماافزایشآ تبعبتوساخا گتمامبهایافزایش

وضوعمایننتنردپیگابیشفریص ودی یبمجگدساخفمانیهاینهاددیمار گرونگ ود،میبینیپیشاخیر

 گتمامبهایبررسی. ودبذشایندرسنگینرنودومسکندیماافزایشآ تبعبتوساخادیماافزایشبتمنجر

باوفتنگا وهودمسکنبهایدرخاصیحبا دهگمینشا ساخفمانی،هاینهادبهایدردیماافزایشبتتوهتبامسکن
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دروصیخمبذشنقشهموارنتاسانشورادفمادبذشهایترینخموصیازیکیساخفما صن ا

آوردزیرنموداردراه فتسالهایدر گصادرساخفمانیهایپروانتآمار.اسابودپررنگبسیارآ 

 هردرساخفما احگاثپروانتتقاضاینتمیگهگنشا  گصادرهایپروانتت گادرونگاسا، گ

نیز1399سالبتنسبا1400سالدرناهشاینواسادا فتناهشیرونگ1397سالازتهرا 

پروانتنلبتنسبا گصادرهایپروانتت گاد1401سالاولماهتستدرهمچنین. ودمیمشاد

درآ تبعبتتوا میرا1401سالدرناهشیرونگنت گدادپو شدرصگ1401،13سالهای

سالازما ساخفاحگاثپروانتبرایتقاضارونگنیزنشور هرینقاطنلدر.نمودبینیپیشتهرا  هر

1401،23سالاولماهتستدر گصادرهایپروانتت گادهمچنینارففت،پیشدرنزولیرونگ1399

را1400سالمشابتیانزولیرونگارزیابیتوا مینتبود1400سالدرصادرهایپروانتنلازدرصگ

.دا ا1401سالدرنشور هرینقاطدرصادرهایپروانتنلخموصدر
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1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400سال  1401بهار 

ت گاد پروانت های احگاث ساخفما   هر تهرا  ت گاد پروانت های احگاث ساخفما  نقاط  هری نشور

بررسی تعداد پروانه های صادر شده

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

10

فضایمالیبازارهایانثردرآ ،ازپیشهایسالو1399سالدرهادیما گیگافزایشبتعنایابا

ماهت6ردر گنرخبیشفرینمرنزیبانکمنفشرآماراساسبرزیرنمودارطبقاسا،بودحانمرنود

بازدنمفرینودیمار گدرصگ23بامسکنبازاربتمف لقمالیبازارهایبیندر1401سالاول

.اسابوددرصگ%-1نرخبابهاداراوراقبورسبتمربوط

بررسی بازارهای مالی
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1399سال  1400سال  1401ماهه اول سال 6

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

11

پیش بینی آینده بازار ساختمان

شرمنفهایت لیلهمچنینوموازیمالیبازارهایوسازوساخابازاربتمربوطهای اخصبررسیطبق

: ودمیبینیپیشصن اایننار ناسا  گ

ناریرویندسفمزدافزایشبینیپیشوارزدیماافزایشدلیلبتساخفمانیهاینهاددیماافزایش•

 گتمامبهایافزایشبتمنجر99سالدرنتهمانگونت(ساخفمانیخگماتوناالهاآ تبعبتو)

دارد،هریا مالیمصورتبتفرونشیکازپسودا فتادامت1401و1400سالدراردیگ،ساخفما 

فمانیساخهاینهاددیماافزایش یبارددمیبینیپیشارزدیماافزایشبتتوهتباهمچنین

ی،ساخفمانهاینهادبهایدرافزایشبتتوهتبامسکن گتمامبهایبررسی. ودص ودیمجگدا

برنیمبخاصیبینیپیشف لی،رونگباونگا فتوهودمسکنبهایدرخاصیحبا دهگمینشا 

مرغو مناطقدرآپارتما فروشبهایناهشراتنهارسگمینظربت.نگاردوهوددیماناهش

عرضتخموصدردولاهایسیاسابتوابسفتزیادیحگودتانتاسازمینبهایناهش هرها،

.اساخارهییاداخلیمنفظرغیراتااداتودوعیازمین

برایارزتامینن ووت ریمازنا یهایم گودیایاففنادامتباوبرهامت ققعگمصورتدر•

.بودخواهگروبروچالشبانیزروپیشسالدرتاسیساتوتجهیزاتازبرخیتامینواردات،

تمامهایبافزایشبامفناسبمسکندیماافزایشواد ینرخعمومی،تورمنرخبود باالبتعنایابا•

م امالتحجمواد ی،نننگممرفخریگدگرتبود پایینعلابتنمانا وبودنذواهگآ  گ

.پهیرفاخواهگصورتمروربتادفمادیواد یر گبانننگممرفخریگدگرت.مانگخواهگپایین

موردراژمفاارنتایاونتبتانگ، گاثرنمنیزتقاضاسمامالیتامینابزارهایدیما،افزایشبا•

مادیمیانگینبتتوهتبابگیریم،نظردرمربعمفر70تنهارایکممسکنمفقاضیزوجیکدرخواسا

درصگ45حگودتوانسامیزوهینتومانیمیلیو 160تسهیالت1396سالدرتهرا ،درمسکن

400تتسهیالازاسفاادبامیزا ایننتحالیدرنمایگ؛فراهمبرایشا راخانتخریگنیازموردمبل 

.ننگمیتامینرامیزا همینازدرصگ20حگوداوراق،طریقاز1400سالدرزوهینتومانیمیلیو 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

12

پیش بینی آینده بازار ساختمان

سالمشابتدورنسبابت1401سالاولماهت8درم امالتت گادمرنزی،بانکمنفشرآمارطبق•

دیمادرصگی23افزایشبتمنجرم امالتافزایشایننتاسایاففتافزایشدرصگ1400،54

اشفتننو تا1401سالما هریورازم امالتحجمناهشبتمنجرنیزموضوعایننتاردیگ

سالردبازارایندر گیگرونقانفظارمسکن،ممرفیبذشخریگدگرتناهشبتعنایابا.اسا

بتمادیافزایشنشور،نال سیاسیوادفمادی رایطثباتصورتدر.دا انذواهگوهود1401

.اساسناریوترینم فملعمومی،تورمنرخباترازهمیانمفرمیزا 

1401سال 

افزایش حجم معامالت و قیمت
در نیمه اول ساال و رکاود در 

معامالت از شهریور ماه



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

13

راهبرد های مدیریت

مل موارد زیر در چنین  رایطی، سیاسفهای اصلی اتذاص  گ توسط این هلگینگ بت عنوا  یک انبو ساز،  ا

: اسا

پروژ بت منظور تامین مالی( تامین مالی اروهی)اسفااد از رو های نوین هه  سرمایت و مشارنا خرد • 

.های هگیگ  رنا

وارتر اسفااد از رونق نسبی بازار بت منظور فروش م موالت؛ بت ویژ واحگهای تجاری نت فروش آنها د • 

.اسا

وز رعایا الزامات طراحی و ساخا بت منظور ایجاد مزیا ردابفی در مقابل ردبتا بتت منظتور پرهیتز از بتر• 

مشکل در فروش واحگها

کونی با ت ریف پروژ هایی نت حفی در دور رنود نیز فروش مناسبی دا فت با نگ؛ بت ویژ واحگهای مس• 

مفراژ پایین و ویژ ادشار میا  درآمگی

تامین مالی ساخا پروژ ها از طریق تهاتر واحگهای در حال احگاث یا واحگهای با امکا  فتروش پتایین • 

بت منظور ناهش ریسک پروژ ها( تا حگ امکا )

ع در اتذاص اسفراتژی مشارنا در ساخا بت منظور پرهیز از دال  گ  منابع بترای خریتگ زمتین و تستری• 

 روع و اهرای پروژ ها

مفنوع سازی سبگ پروژ ها بت منظور ناهش ریسک • 

متام بت منظور نتاهش بهتای ت( با رعایا سایر الزامات پروژ ها)بهر ایری حگانثری از فناوریهای نوین • 

 گ

ستک ت یین زما  مناسب پیش فروش بت منظور مگیریا نقگینگی و در عتین حتال، پرهیتز از ایجتاد ری• 

افزایش بهای ساخا و ناهش سوددهی پروژ 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

14

جایگاه شرکت در میان شرکت های بورسی صنعت ساختمان

نماد لیست شرکت های بورسی صنعت ساختمان
بورسی

جمع دارایی ها در 
1400/12/29

ارزش بازار شرکت در 
ه سرمایه ثبت شد1400/12/29

(میلیارد ریال)(میلیارد ریال)(میلیارد ریال)

205693209242620نرما سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

633074997335317ثامیگتوسعه و عمران امید

174913089830843وساخاسرمایه گذاری ساختمان ایران

19412168399000ثاخابین المللی توسعه ساختمان

30772156866300ثمسکنسرمایه گذاری مسکن

12842298094006ثشاهگسرمایه گذاری شاهد

2389114952630ثنوسانوسازی و ساختمان تهران

602161762000ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس

4528149602000وتوستوسعه شهری توس گستر

867446531800ثفرا سرمایه گذاری مسکن تهران

3605101521800ثاارسعمران و توسعه فارس

326996881320ثباغشهرسازی و خانه سازی باغمیشه

346868511،300ث مراعمران و توسعه شاهد

325134891200ثغر سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

332435081100ثشرقسرمایه گذاری شمال شرق

293853801000پ.س.آآ س پ

25844136800ثالونگسرمایه گذاری مسکن الوند

18772705500ثرودسرمایه گذاری مسکن زاینده رود

2081412136200وآصرسرمایه گذاری توسعه آذربایجان



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:اطالعات مدیران شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

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

:ترنیب اعضای هیأت مگیر  رنا بت  رح هگول زیر اسا . ادار می  ود 

ردیف
شخصیت حقوقی عضو هیات 

مدیره
سوابق اجراییتحصیالتتاریخ عضویتسمتنماینده

1
 رنا سرمایت اهاری غگیر

(سهامی عام)
رئیس هیأت مگیرمیرحمیگ نسل پار

(غیر موظف)
گ نار ناسی ار 1401/07/25

مگیریا

لجسفیکی وزیر دفاعم او -
مشاور وزیر دفاع و رئتیس  تورای -

ک عتتالی  تترنا صتتنایع الکفرونیتت
ایرا 

عضو هیات مگیر سازما  اتکا-
عضتتو ستتازما  نظتتام مهنگستتی  -

ساخفما  اسفا  تهرا 

2
 رنا سرمایت اهاری زرین 

(سهامی خاص)پر یا 
علی امام

نایب رئیس هیأت
مگیر و مگیر عامل

(موظف)
گ نار ناسی ار 1401/07/25

عمرا 

متتگیرعامل و نایتتب رئتتیس هیتتأت -
متتگیر  تترنا را آهتتن  تتهری 

( مفرو)تهرا  و حومت 
متتگیرعامل ستتازما  مهنگستتی و -

عمرا   هر تهرا 
دائم مقام م اونا فنتی و عمرانتی-

 هرداری تهرا 

3
 رنا دریابا  هنو  ایرا 

(سهامی خاص)
عضو هیأت مگیر ابوال سن نجاتی

(موظف)
گ نار ناسی ار 1399/09/19

مگیریا مالی

تیستا مگیر متالی و اداری  ترنا-
نیش

مالی و اداری  ترنا پیمتا مگیر-
غگیر

ینمگیر مالی و اداری  رنا پوتک-
 رنا سترمایتمگیر مالی و اداری-

اهاری و ساخفمانی تجارت

4
اد  رنا سرمایت اهاری اعفض

(سهامی خاص)غگیر 
عضو هیأت مگیر علی ساری

(غیر موظف)
گ نار ناسی ار 1401/07/25

مگیریا

متتگیر نتتل ختتگمات پشتتفیبانی -
نیروهای مسلح 

عضو هیتأت متگیر بنیتاد ت تاو  -
وزارت دفاع

رئتتیس دراراتتا مستتکن نیروهتتای -
مسلح

5
 رنا صن فی و  بازراانی

(سهامی خاص)غگیر
م سن احمگ خا  

بیگی
عضو هیأت مگیر 

(غیر موظف)
گ نار ناسی ار 1401/07/25

عمرا 

عضو موظف هیات متگیر  ترنا -
عمرانی نارننا   هرداری تهرا 

مگیرعامل و نایتب رئتیس هیتات -
مگیر  رنا عمرا  تهاتر  هر

15



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

EPS–سود هر سهم 

16

:اطالعات سهامداران شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

نام سهامدارردیف
1401/06/31

درصدتعداد
2،475،285،16627/5(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا 1
1،370،475،54415/23(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری غدیر 2
1،122،458،02512/47(سهامی خاص)شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر 3
180،000،0002(سهامی عام)بیمه ی کوثر شرکت4
12،074،0210/13صندوق بازار گردانی الجورد دماوند5
3،0000(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر 6
15،2250(سهامی خاص)شرکت دریابان جنوب ایران کیش 7
3،839،689،01942/66سایر8

9،000،000،000100.00جمع

1396/06/311397/06/311398/06/311399/06/311400/06/311401/06/31سال

1،775،825843،703449،8221،263،3652،884،1901،999،754درآمد عملیاتی 

1،409،000(450،791)63،416(680،099)(540،890)(10،112)خالص( زیان)سود 

تعداد سهام عادی میلیون 
3،0004،9566،0006،0008،0909،000عدد

157(56)11(113)(109)(3)سود هر سهم

-3

-109-113

11-56

157

1396/06/311397/06/311398/06/311399/06/311400/06/311401/06/31

سود هر سهم



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:ساختار واحد تجاری

17



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

ا در سال مورد ازارش ادگامات بسیار مهمی در هها سامانگهی و فراهم نمود  مقگمات چابک سازی و بهبود وض ی

الی با مساعگت سهتتتامگار عمتتگ در هها تسویت بگهی های بتانکی، ستاخفار مت. اعفباری  رنا انجام ارففت اسا

ذص بتود  با توهت بتت نامشت.  رنا در سال اه فت بهبود یاففت و در سال پیش رو نیز اصالح بیشفری خواهگ یافا

اما بت هر حتال تأثیرات نوسانات ارز بر دیما تمام  گ، بگیهی اسا توهیت ادفمادی پروژ ها بسیار مشکل می با گ؛

 رنا لها هها هلوایری از خسارات وارد یکی از اهگاف. دیما فروش مفناسب با دیما تمام  گ ت یین می اردد

درصگی آنها بود و تأمین نقگینگی از طریتق تهتاتر بتا 50هها ننفرل سود، فروش واحگها ب گ از پیشرفا فیزیکی 

 ترنا بتین المللتی . درصگ در پروژ های دیگر مالر عمل خواهتگ بتود50واحگهای پروژ ها و یا واحگ های باالی 

سال هتای توس ت ساخفما  درصگد اسا پروژ های با پیشرفا فیزیکی باال و یا پروژ هتایی را نت بت ختتریگارا  در

. اه فت فروخفت  گ اسا، هرچت سری فر تکمیل و بت خریگارا  ت ویل نمایگ

:فاهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهدا

18



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:ماموریت

هایپروژانواع)ساخفما صن ادرسال32ازبیشسابقتدارایساخفما توس تالمللیبین رنا

سرمایترنا ساخفما بذشتذممیهلگینگعنوا بت رنااین.با گمینشور(زیربناییوساخفمانی

ازرجخاوداخلدرخودتاب ت رنفهایطریقازیاومسفقیمصورتبتمفنوعیهایف الیاغگیر،اهاری

بهرونزمیتوس تاولویابازیربناییهایپروژوساخفما صن ادرنال دهنگتوس تعنوا بتنشور

ارا،نایمن،هایساخفما تامینراخودوهودیفلسات رنا.دهگمیانجامنوینهایتکنولوژیازبرداری

.اساداددرارخودمشفریا برایزیباودوامبانیایا،با

:اندازچشم

هایژپروانواع)ساخفما صن ادرنال دهنگتوس تعنوا بتساخفما توس تالمللیبین رنا

درزیبا،،نیایابانارا،ایمن،هایساخفما تامینارزشزنجیرمگیریاراخودهگف،(زیربناییوساخفمانی

داددرارهامسصاحبا برایافزودارزشبیشفرینایجادومشفریا برایمناسبدیماباوزما تریننوتا

درآوریسودمنظرازبرتربنگا3ازیکیعنوا بت1404سالتاآتیسالت5زمانیافقدردارنگنظردرو

:داردنظردرراصیلاهگافهمواروارددتبگیلبهاداراوراقبورسمسفغالتوامالرسازی،انبوارو

سهامصاحبانحقوقپایدارارتقاوسودآوریسطحافزایش❖

موجودشرایطبهبودوهاپروژهساماندهی❖

سرمایهوریبهرهارتقاومالیتوانافزایش❖

ساختمانصنعتدرنوهایفناوریکارگیریبه❖

هدفبازارهایبهمهندسیوفنیخدماتصدور❖
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:اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و اولویت برای یک دوره زمانی معقول آتی



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و اولویت برای یک دوره زمانی معقول آتی

:از هیات مگیر  رنا اهگاف و اسفراتژی هایی برای  رنا بت  رح صیل تگوین و ارائت نمود اسا نت عبارتنگ

:اطالعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

:وضعیت مصرف انرژی و کارکنان

و اسفااد از تکنولوژی بت روز در صن ا ساخفما  هها بهینت  نرد  ممرف حامل های انترژی  تامل آ  ، بترق•

ااز

6بلتور 100واحگ مسکونی در دالتب 2000احگاث  هرر مسکونی در  هریار بت عنوا  مسکن مهر با بیش 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 پروژ، هها سهولا در رفا و آمگ .س. 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

20



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

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

گزارش تفسیری مدیریت

1401/06/31دوره مالی منتهی به 

:کمیته ها و کمیسیون های تخصصی

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

ا نمیفت های مهنور بت عنوا  بازوی مشاور ای و نظارتی هیأت مگیر نت ف الیا خود را طی دور متالی متورد اتزارش بت

ر چارچو  د( سهامی عام)هگف ارتقای نیایا تممیم ایری های راهبردی و اهرایی  رنا بین المللی توس ت ساخفما  

.نلی نظام راهبری  رنفی بت انجام رسانگ انگ

21

اعضای کمیته های
هیات مدیره

کمیته 
حسابرسی

کمیته  
انتصابات 

کمیته 
ریسک

کمیسیون 
معامالت

کمیسیون 
فروش

**میرحمید نسل پاک
**علی امام

*علی ساری
**محسن احمد خان بیگی

****ابوالحسن نجاتی
*حسن حاجیان

*رضا نظری
*مسعود گودرزی

*علی فراهانی
سید حسن محسنی 

***صالحی منفرد
**علیرضا شکرایی

*حسین قائدی حیدری
*مسعود جعفری

ده تعداد جلسات برگزار ش
1430019طی دوره مورد گزارش



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:عملکرد زیست محیطی

نتت از  ترنا( سهامی خاص)پروژ مگاپارس نت توسط  رنا  طرح و توس ت آریا عمرا  پارس 

 تگ 1394های وابسفت بت هلگینگ  می با گ در حال اهراسا، موفق بت نسب هایز بنیاد ههانی انترژی در ستال 

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

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

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

.توسط هیئا داورا  در سطح خاورمیانت تنها بت پروژ مگاپارس ت لق ارفا

:پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

در  رایط حال حاضر اولویا اول  رنا اتمام پروژ ها نیمت تمام خود بود ، هرچنگ همتوار بتت دنبتال ت ریتف•

.نرد  پروژ های هگیگ نیز می با گ

هتای تاری تی نارنجستفا  ایزد تهر، بترج-تاری ی س گی  یراز، تجاری-تمرنز بر اهرای پروژ های تجاری •

ا یتک اداری اسپارو ر ا، مجفمع مسکونی دیگار و مجفمتع تجتاری تیست-مسکونی رویای نیش، مجفمع تجاری

نیش و ساخفما  پز کا  افق سینا مشهگ

پیشبرد پروژ ها از طریق تهاتر امالر •

: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

:براساس ارزیابی سازما  بورس و اوراق بهادار بت  رح زیر بود اسا1401/06/31
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1401/06/31منتهی به ساالنهشرحردیف
117ماه گذشته12تعداد روز های منفی در 1
26،884،849ماه گذشته12میانگین حجم معامالت در 2
230تعداد روز های معامالتی 3
1،121ماه گذشته 12میانگین تعداد معامالت در 4
18،747،469ماه گذشته12میانگین ارزش بازار در 5
(10%)(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 ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:مهمترین منابع، ریسکها و روابط

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 : پایش 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 استاس آ  4اصلی  ناسایی و در 

لویتا دترار اصلی، نقگینگی و تامین منابع، ردابا، حقودی و ترنیب پرتاوی بت عنوا  اهم ریستک هتای  ترنا در او

.ارففنگ

:ریسک نقدینگی و ریسک تامین منابع

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

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

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

.مشارنا برای پروژ ها، تزریق نقگینگی از سهامگارا   رنا  مورد نظر می با گ

23

:ریسک رقابت

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

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

ای راهکار در نظر ارففت  گ در خموص این ریسک تمرنز بر پروژ های ساخا خاص و  اخص و پروژ 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

یتق 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 طریق 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 ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:ریسک ترکیب پرتفوی

بذش عمگ ای از پروژ ها مفمرنز بر پروژ های تجاری بود نت طبق بررسی های صتورت ارففتت در ستال هتای اخیتر

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

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

.  ناهش درصگ سهم این پروژ ها در سبگ سرمایت اهاری  رنا می با گ

24



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی 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

. بشرح صیل می با گ1401/06/31سرمایت در اردش  رنا در تاریخ . یک رابطت مثبا و م نی دار وهود دارد
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سرمایه در گردشجمع بدهی ها جاریجمع دارایی های جاری

9،320،3067،155،5672،164،739

(مبال  بت میلیو  ریال)

140114001399139813971396

-١٣٧٠٩٦١

٨١٧٦٩٥ -١٢١١٤٩
٤٨٨١٤٢

٩٤٧٦٥٢

٢١٦٤٧٣٩

ساله سرمایه در گردش٥روند 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

نقدینگی و جریانهای نقدی

26

:تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

1401/06/311400/06/31شرح

15,862,62914,957,466دارایی ها

8,671,7697,262,769حقوق مالکانه

%48.56%54.67(درصد)نسبت مالکانه 

1401/06/311400/06/31شرحردیف

 768,644(435,566)نقد حاصل از عملیات1

(48,371) 0مالیات بر درآمد پرداختی 2

(2,233) 702,530وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری( خروج)جریان خالص ورود 3

(1,442,064)(110,853)مالیوجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین( خروج)جریان خالص ورود 4

(724,024) 156,111در 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 ساالنه

1401/06/31منتهی 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 نقش را ایاا می نمایگ 

ود ادگاماتی مناسبی را نظیر آموزش ضمن خگما از طریق همایش ها و سمینارهای تذممی برنامت ریزی و اهرا نمت

ریتق 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 ماورد گا( الف

:کارکنان در دوره های مشروحه زیر شرکت نموده اند

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

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

(ITنارننا  بذش )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

1399/06/31آمار پرسنل در تاریخ 1400/06/31آمار پرسنل در تاریخ 1401/06/31آمار پرسنل در تاریخ 

695350

(نفر)جمع لمدیپلم و زیر دیپکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری

2132262669
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(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

28

:معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت

:نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن 

.پرونگ در حال رسیگای اسا45پرونگ های حقودی  رنا  امل 

:  نتایج عملیات و چشم اندازها
:وضعیت مالی و نتایج عملیات

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

1401/06/311400/06/31شرح

 8,619,492 9,320,306دارایی های جاری
 6,337,974 6,542,323دارایی های غیرجاری

 14,957,466 15,862,629جمع دارایی ها
 7,671,840 7,155,567بدهی های جاری

 22,857 35,293بدهی های غیرجاری
 7,262,769 8,671,769حقوق مالکانه

 14,957,466 15,862,629جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح 
مشمول 

ماده
129

فروش 
سرمایه گذاری

فروش واحدهای 
ساختمانی 

خرید 
خدمات 

قرض الحسنه
پرداختی

قرض 
الحسنه 
دریافتی

درآمد اجاره

شرکت 
سهامدار و عضو هیئت شرکت سرمایه گذاری غدیرنهایی

0000160،0000√مدیره 

شرکت های 
فرعی

شرکت فرعی و عضو هیاتسرپناه فارس 
005،271000√مدیره 

شرکت فرعی و عضو پ.س.آ
003،137000√مشترک هیات مدیره 

شرکت فرعی و عضو هیاتتیسا کیش 
00125،0000972√مدیره 

شرکت فرعی و عضو هیاتمهندسی و ساخت پارس سازه 
006،87674،0310486√مدیره 

شرکت فرعی و عضو هیاتشرکت افق سازه پایا
000000√مدیره 

شرکت فرعی و عضو هیاتمشاور پیمان غدیر 
009،28600729√مدیره 

شرکت های 
هم گروه

167،73000000√عضو هیات مدیرهرشرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدی

101،2035،0000000√عضو هیات مدیرهاشرکت سرمایه گذاری زرین پرشی

268،9335،00024،570199،031160،0002،187جمع  



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

29

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

درصد تغییرات1401/06/311400/06/31شرح

)1،999،7542،884،190درآمدهای عملیاتی 31% )

)(525،679)(138،237)بهای تمام شده  74% )

)1،861،5172،358،511ناخالص( زیان)سود  21% )

%36(274،499)(372،830)هزینه های فروش، اداری و عمومی

%51،48241،15625سایر درآمدها

)(130،926)(37،567)سایر هزینه ها 71% )

)1،502،6021،994،242سود عملیاتی 25% )

)(319،299)(90،976)هزینه های مالی 72% )

)(1،996،500)9،099سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 100% )

)(129،234)(11،725)مالیات درآمد 91% )

)(450،791)1،409،000خالص( زیان)سود  413% )

)(56)157هر سهم( زیان)سود 381% )



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:در خصوص پروژه های شرکت

30

تجاری :ناربری پروژ

مفرمربع9.692:مفراژ عرصت

مفرمربع53.992:نلبنایزیر

درصگ96:پیشرفا فیزیکی

درصگ100:پروژاز رناسهم

مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی سعدی شیراز

ازاریبردبهرمناسب،پیشنهادنبودصورتدروساهاداراییمانگفروشپروژاینخموصدر رنااسفراتژی*
.با گمیمجموعت

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

 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 پروژ 

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

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

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

چیلر-بویلر : سرمایش و ارمایش عمومی مفر مربع4479/95: سطح ا غال در همکف 

فن نوئل    :  سرمایش و ارمایش 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 ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:در خصوص پروژه های شرکت

31

(فاز یک)مجتمع تجاری نارنجستان 

تجاری :ناربری پروژ

مفرمربع6.400:مفراژ عرصت

مفرمربع16.672:نلبنایزیر

درصگ71:پیشرفا فیزیکی

درصگ70:پروژاز رناسهم

.دهگادامت ریکبامسائلتکلیفت یینازپسراپروژاساتالشدر رنا*

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

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

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

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

مفر مربع58/6متر مربع

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

مساحا زمین طبق 
:  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

1401/06/31سال مالی منتهی به 

32

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

سالدرراادگاماتیزیرمجموعت،های رناواصلی رنادرخودرویپیشمسائلفملوحلههادرهمچنین

:با گمیزیر رحبتنترسانگانجامبت1401-1400مالی

تهرا المللبینبرجواحگهایاسنادازایعمگبذشسازیآزادوصادراتبانکتسهیالتتسویت✓

برداربهرنت ییومزایگبرازاریفودنورت،تجهیز) یرازس گیمجفمعبادیمانگهایبذشتکلیفت یین✓
(گمزایبرنگبادراردادعقگو شمطبقتاهاربرایمزایگبرازاری اپ،نافیونورتفودبذشبرای

پروژ ریکبانارنجسفا مفودفپروژموضوعاتازایعمگبذشتکلیفت یین✓

مهنورپروژموضوعاتپیگیریتسریعمنظوربتساحل معپروژبرایویژثبفی-حقودیتیمتشکیل✓

میت ویلآماد5و1،4هایبرجحاضرحالدر)نیشرویایمسکونیهایبرجپروژاهراییعملیاتتسریع✓
(.با نگ

اهراییعملیاتوآغازدیگارمسکونیمجفمعBوAهایبلوربرایپیمانکارانفذا ✓

سرمایتبانکپرونگدر رناحقوقاحقاقبرایدضاییم انمدرتیسانیش رناموفقیا✓

حسا تسویتوپیما خاتمتهملتازمشهگسینایافقپروژمجگدانگازیراخموصدرالزمادگاماتانجام✓
 رنابارارداددان قادوپروژنارااارففنت ویلوسیناافقپروژسنواتیپیمانکاربفن،بنیا  رنابا

مهنورپروژپیشبردمنظوربتپسآ✓

فارسسرپنا رنادبیلاززیرمجموعتهای رناسازینوچکباهلگینگساخفارسازیچابک✓

پیمانکارا خموصدراسپاروپروژمسائلفملوحل✓

آبادس ادتN1وب ثاوعرفا هایپروژپایانکاراخهپیگیریونیازموردمالیمنابعتأمین✓

حقودیهایپرونگازت گادیفملوحلومطالباتوصولپیگیری✓

امالرتهاترطریقازهاپروژپیشبرد✓

هاپروژپیشرفاوف الیاومالیتأمینرونگدرتسریعههاتجاری رنایبامهانر✓

غگیرپیما  رنادربذشاینتقویاباهاپروژنمیونیایارتقایههاعالیتنظارتبردراری✓

نقگینگیهه و رناهایداراییوامالرازت گادیو گساخفتواحگهایفروشوبازاریابی✓

ساخادرمشارناواهاریسرمایتهها رنابتپیشنهادیهایپروژادفمادیمطال ت✓

1401-1400اهم  فعالیت های شرکت طی سال مالی 



(سهامی عام)شرکت بین المللی توسعه ساختمان 

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

گزارش تفسیری مدیریت

1401/06/31سال مالی منتهی به 

33

اقـدامات پیـش رو  براساس استراتژی های تعریف شده در سال مالی آتی

مجموعتسازیچابکو رنااهراییوسازمانیساخفارسامانگهی✓

اهرایم لوهغرافیایی رایطبتبناها رنابرخیادغامیاوحهفتاب ت،های رناسامانگهی✓

پروژ ها

نیشرویایهایبرجساخافرآینگاتمام✓

دیگارمسکونیمجفمعBوAبلورتکمیل✓

 یرازس گیتجاریپروژبرداریبهرن وخموصدرایریتممیم✓

نارنجسفا پروژساخادرمشارنایافروش✓

اسپاروپروژساخادرمشارنایافروش✓

تهرا برجواحگهایمالکیااسنادمانگت ویل✓

 گتکمیلواحگهایاسنادونارپایا اخه✓

ساحل معپروژتکلیفت یین✓

سازپارس رنابتمف لق18منطقتزمینتکلیفت یین✓

 رنابگهیمانگتسویتخموصدرعملیاتیوهگیبرنامت ریزیوانماربانکبات امل✓

نگارنگادفمادیتوهیتننونی رایطدرنتسرمایت اهاری هاییوپروژ هاازخروج✓

هاپروژسایرتکمیلبرایمالیمنابعتأمینوساخادسادرواحگهایفروشپیشوفروش✓

غگیرهایهلگینگستتایرهای رنابامسفمتتروف تتتالهمکاریهها رنادرظرفیاایجاد✓

لمللیابینهلگینگهای رنانتهاییپروژدرایفرامنطقتوایمنطقتحضورسنجیامکا وبررسی✓

.دارنگساخاوسرمایت اهاریظرفیاساخفما توس ت

ساخفما سازیصن فیحوزدرف الیااسفرشوتوس ت✓

 رناتجاری رنایباهمکاریافزایشوت امل✓



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

ا اهداف مهمترین معیار ها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه ب

:  اعالم شده

:نسبت های مالی

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

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

139613971398139914001401/06/31شرح

 9,320,306 8,619,492 10،141،2458,009,274 9,498,065 8,647,400دارایی های جاری 

 7,155,567 7,671,840 10،262،3947,521,132 8,680,370 10,018,361بدهی های جاری 

0.861.090/991.061.121.30:نسبت جاری 

139613971398139914001401/06/31شرح

8,647,4009,498,06510،141،2458,009,2748,619,4929,320,306دارایی های جاری 

4,427,0565,127,2654،510،7243,511,5013,491,4023,549,087(پیش پرداخت ها+موجودیها)

دارائی های جاری بدون موجودی کاال و 
4,220,3444,370,8005،630،5214,497,7735,128,0905,771,219پیش پرداخت ها

10,018,3618,680,37010،262،3947,521,1327,671,8407,155,567بدهی های جاری 

0.420.500/550.600.670.81(آنی )نسبت سریع 

34

٠/٨٦
١/٠٩ ٠/٩٩ ١/٠٦ ١/١٢

١/٣٠

١٣٩٦ ١٣٩7 ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١4٠٠ ١4٠١

ساله نسبت جاری5روند 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

(المبال  بت میلیو  ری)سرمایه در گردش : اندازه گیری مستقیم نقدینگی 

(المبال  بت میلیو  ری):نسبت های بدهی

139613971398139914001401/06/31شرح

8,647,4009,498,06510،141،2458,009,2748,619,4929,320,306دارایی های جاری 

10,018,3618,680,37010،262،3947,521,1327,671,8407,155,567(بدهی های جاری )

 2,164,739 947,652 488,142(121،149) 817,695(1,370,961)سرمایه در گردش 

139613971398139914001401/06/31شرح

10,338,9968,687,08710،271،4827,534,0337,694,6977,190,860جمع کل بدهی ها

13,402,83214,109,99314،921،62614,601,16414,957,46615,862,629جمع کل دارایی ها

0.770.620/690.520.510.45نسبت بدهی

35

٠/٤٢ ٠/٥٠ ٠/٥٥ ٠/٦٠ ٠/٦٧
٠/٨١

١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١

(آنی)ساله نسبت سریع ٥روند 

-١٣٧٠٩٦١

٨١٧٦٩٥

-١٢١١٤٩
٤٨٨١٤٢

٩٤٧٦٥٢

٢١٦٤٧٣٩

١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١

ساله سرمایه در گردش٥روند 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

:نسبت های غیر مستقیم نقدینگی 

(مبال  بت میلیو  ریال)

139613971398139914001401/06/31شاااااارح

4،365،7405,078,2344،400،6683,399,6583,341,9333,505,161موجودی مواد و کاال

4،213،6954,366,6764،788،1413,761,4015,083,4095,570,480دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

4،987،2002,782,1265،178،0324,262,9906,529,2096,144,774پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

1،775،825843,703449،8221,263,3652,884,1901,999,754درامدهای عملیاتی

1،306،346473,156464،806419,028525,679138,237بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

9412003404512726301059دوره وصول مطالبات

36

:دوره وصول مطالبات

٩٤١

٢٠٠٣

٤٠٤٥

١٢٧٢

٦٣٠
١٠٥٩

١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١

DSO-ساله دوره وصول مطالبات ٥روند 

٠/٧٧
٠/٦٢ ٠/٦٩

٠/٥٢ ٠/٥١ ٠/٤٥

١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١

ساله نسبت بدهی٥روند 



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

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

139613971398139914001401/06/31شرح

1,306,346473,156464,806419,028525,679138,237بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1,775,825843,703449,8221,263,3652,884,1901,999,754درآمدهای عملیاتی

745610333187ددرص-نسبت بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی 

(مبال  بت میلیو  ریال):سود تقسیمی
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DPSسود پرداختی هر سهم 

١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨١٣٩٩١٤٠٠١٤٠١شرح
٧٥,٠٠٠٧٥,٠٠٠٣٠,٠٠٠٠٠٠٠٠سود پرداختی  بین سهامداران 

٣,٠٠٠٣,٠٠٠٣,٠٠٠٦,٠٠٠٦,٠٠٠٦,٠٠٠٩,٠٠٠٩,٠٠٠تعداد سهام عادی 

DPS٢٥٢٥١٠٠٠٠٠٠سود پرداختی هر سهم 

D/Eنسبت سود تقسیمی

13941395139613971398139914001401شرح
EPS767473(109)(113)11(56)157

DPS25251000000

D/E3/042/967/300/000/000/000/000/00

٧٤
٥٦

١٠٣

٣٣١٨٧

١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨١٣٩٩١٤٠٠١٤٠١

نسبت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به درآمد عملیاتی



(سهامی عام)شرکت  بین المللی توسعه ساختمان 

142583: شماره ثبت

نه هزار میلیارد ریال: سرمایه ثبت شده 

گزارش تفسیری مدیریت ساالنه

1401/06/31منتهی به 

38

:شاخص های عملکرد مالی

حوز مالی

افزایش سود  رناافزایش ثروت سهادارا 

ناهش مطالبات رانگ

ناهش دور زمانی وصول مطالبات

ناهش 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
هلب مشارنا مراه ین از 

طریق پرسشنامت

بررسی ایرادات سیسفمهای 
موهود

اصالح و تغییر در سیسفمهای
مورد عمل

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

منابع انسانی

افزایش 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
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