هوالناظر
مدل جامع عملکردی شرکت لیزینگ مجازی-دیجیتال مهر کشاورزی با رویکرد مدلسازی سازمانی –Ambidextrousکارکرد دوسویه
کارکرد بال یک مدل :لیزینگ خرد :مشتریان حمایتی و اجتماعی در راستای هم افزایی با رسالت توسعه ای بانک مادر
کارکرد بال دوم مدل :لیزینگ شرکتی :مشتریان بزرگ در راستای رسالت تجاری و سودآوری حداکثری شرکت
گروه هدف
ذینفعان روستایی-خرده مالکان ،مقیاس خرد وکوچک

رویکرد حمایتی-توسعه ای همراستا با رسالت بانک کشاورزی
رویکرد تجاری -اقتصادی همراستا با اهداف سودآوری سهامدارن

ذینفعان شرکتی (بنگاه ها ،شرکت های پشتیبان ،صنایع تکمیلی ،شرکت های صادراتی-مقیاس متوسط و بزرگ)

شناسایی تخصصی و غربال مشتریان دو رویکرد

در دست تکمیل

(ورود به سیستم اعتباری-اهلیت سنجی)
دسته بندی

مشتریان بزرگ

شرکای تجاری

کسب وکارهای تکمیل
خرد و کوچک در بخش
کشاورزی

صندق های

خرد صنفی در بخش
کشاورزی

خرده کشاورزان

لیزینگ شرکت (تأسی از بانکداری شرکتی)

دفاتر خدمات
مهندسی کشاورزی
و اصناف

مدل پیوندی

لیزینگ خرد با ویژگی حجم باال /ریسک پذیری /پراکنش جغرافیایی-مناطق روستایی
ورود به سامانه پذیرفته شدگان در نرم افزار لیزینگ مجازی

تفکیکی و اختصاصی

 ارایه خدمات بیمه ای ،فنی و مشاوره ای ارایه تسهیالت معرفی تولیدکنندگان دارای تخفیف -هم افزایی با منابع بانک

 قرارداد تسهیالتیتقیسط بلند مدت -آموزش و ایجاد زنجیره ضمانت گروهی

 ارایه خدمات بیمه ای ،مشاوره ای -اعطای تسهیالت

 -همکاری با انکوباتورهای فعال در بخش کشاورزی

شناساییوحمایتازطرحهای دانشبنیانکشاورزی-ایجادصندوق سرمایهگذاریخطرپذیر

 -برگزاری رویدادهای استارت آپ

 اعطای تسهیالت مشارکتی ارایه آموزش /آیی نامه داخلی گروههایهمبسته /افتتاح حساب به نام گروه

 عقد تفاهم نامهشناسایی مشتریان با اصناف ضمانت متمرکز -تسهیالت مشارکتی

 کمک به تامین نهاده های تولید تجهیزاتمبارزه با خشکسالی
تامین مالی تولیداتهمسو با حفظ محیطزیست نظیر پنل های تولید برق خورشیدی
سیارای،و ...مشاوره ای
 ارایه خدمات بیمه اعطای تسهیالت -هم افزایی با منابع بانک

سیاست های تجاری و سودآوری

توسعه فرهنگ
کار و تضمین
گروهی

لیزینگی

ترویج

فرهنگ پس انداز

گروه های خودیار
لیزینگی و کاهش
ریسک

ایجاد چرخه مالی
پایداربرای مشتریان
خرد

نظارت بر اجرا

بسته خدمات ویژه

کاهش ریسک

ایجاد چرخه اعتباری پایدار بین شرکت و گروه های هدف
نتایج کالن

-

توسعه مدل های نوین پرداخت لیزینگ و گذر از لیزینگ سنتی خودرو محور
تاسیس نخستین شرکت لیزینگ مجازی کشور با ارزش های مشتری مداری ،لیزینگ سبز ،لیزینگ پیوندی و لیزینگ اجتماعی
کاهش حجم مراجعات مشتریان خرد بانک کشاورزی برای ماشین االت و تجهیزات کشاورزی و مدرنیزاسیون تاسیسات آبرسانی و غیره
شناسایی مشتریان شرکتی بزرگ و پایدار ،عقد قراردادهای گسترش 1
یابنده و ایجاد چرخه درآمد پایدار برای لیزینگ
ایجاد حاکمیت شرکتی و سه جانبه گراییِ دولت (بانک و لیزینگ) ،بخش خصوصی (تولیدکنندگان) و مردم (مشتریان نهایی)

بهنگام

شناسایی تخصصی و تفکیک تقاضاهای خرد خرید تجهیزات و سرمایه در گردش از
کسب وکارهای ایجادی و توسعه ای خرد صنفی با شرکای همسو

تأمین سرمایه

تفکیک مشتریان خرد با ریسک اعتبار باال ،حجم عملیاتی و دیتا ،پراکنش
وسیع جغرافیایی مشتریان ،بانک پذیری پایین ،رتیه اعتباری ضعیف
پیشگامی در صنعت لیزینگ با رویکرد آینده پژوهی و مدل های کسب و
کارهای نوین
توسعه چرخه تامین مالی خرد پایدار با حمایت از ایجاد و توسعه صندوق
های اعتباری خرد تخصصی با همکاری اصناف (مشارکتی)

شرکتی

نتایج داخلی مورد انتظار

 ارایه خدمات بیمه ای ،مشاوره ای اعطای تسهیالت -هم افزایی با منابع بانک

 ارایه خدمات بیمه ای ،مشاوره ای اعطای تسهیالت -هم افزایی با منابع بانک

نوع مشارکت

خدماتشرکت

نوع مشارکت

خدماتشرکت

 حمایت از مزیت های منطقه ای حمایت از تولیدات صادرات گرا حمایت از تولیدات بارارمحور ارایه حمایت های تشویقی برایاستعدادهای منطقه ای

خرد

سیاست های توسعه ای و حمایتی

مشتریان بنگاهی (لیزینگ شرکتی)

نوع مشارکت
 ارایه خدمات ویژه مشتریان شرکتی تنظیم قراردادهای بلند مدت مشتریان پایدار -ارایه بسته های مالی تشویقی

خدماتشرکت

خدماتشرکت

خدماتشرکت

حمایتشرکت

خدمات لیزینگ

لیزینگ خرد (پیوندی)

لیزینگفناورانه

ورود به

نوع مشارکت

لیزینگ صنفی

لیزینگسبز
خدماتشرکت

لیزینگ اجتماعی
نوع مشارکت

مدل کسب وکار :مجموعه ای از عناصر و نحوه ارتباط آنها و شیوه منطقی درآمد زایی بر مبنای بوم کسب و کار استراوالدر.
بخش مشتریان

ارتباط با مشتریان

فعالیت های اصلی

ارزش پیشنهادی

 مشتتتتریتتان خرد -شتتتبکتته زنجیره  -لیزینگ مجازی و -لیزینگ سبزمتتاشتتتتیتتن آالت عرضه مشتریان

غیرحضوری

کشتتاورزی و ستتایر -اپلیکیشن ها

 -تفکیتتک لیزینتتگ -لیزینگ خرد

نهاده ها

-لیزینگ شرکتی

-د ستر سی مجازی خرد و شرکتی

مشتتتتریان شتتترکتی مشتریان

-لیزینگ پیوندی

لیزینتتگ پیونتتدی و -لیزینگ اجتماعی

(تولیدکنندگان نهاده -عتتامتتالن طتترف مشارکتی
ها)

قرارداد

کستتتب و کارهایمجتتازی بتته عنوان

 -کاهش قیمت تمام

اولین تجربه لیزینگ

کانال توزیع

مجازی

-شبکه نمایندگی

 ارایه لیزینگ ستتبز  -بانک کشاورزی وپشتتت توانتته ع ظ یم

خصتتتتتوصتتتتتی  -شعبه های شرکای

فعالیت تخ ص صی و

تولیدکننده تجهیزات تجاری

توسعه ای

مبارزه با خشکسالی  -سازوکار ارسال به

 -نرم افزار جتتامع

و انرژی های پاک

مشتری

 شرکت های رتبهسنجی
 -نرم افزار آپ

کشارزی در همه

شده پول

 -م شتریان دولتی و مشتریان شرکتی

 -شرکت های بیمه

محصوالت و بخش

منابع اصلی

و اجتماعی

 -بانک کشاورزی

-تولیدکنندگان

 کاهش حداکثریهزینه های مبادله

شرکای کلیدی
- EBusinesses

لیزینگ مجازی برای
نخستتتتین بتتار در
کشور

حلقه های زنجیره
-

تولیدکنندگان

محصوالت سبز و
سازگار با محیط
زیست
فعال

تولیدکنندگان
در

تولید

تجهیزات انرژی پاک
-صادرکنندگان

 تولیتتدکننتتدگتتانبخش کشاورزی
جریان هزینه

جریان درآمد

-تستتتهیالت بانکی  -/اوراق مشتتتارکت/تستتتهیالت

 -هزینه تولید نرم افزار جامع

مشتتتارکتی  -/خر ید و فروش پت نت ها و ا یده های

 -هزینه فرهنگ سازی برای لیزینگ مجازی

تجاری- /حق عضتتتویت باشتتتگاه مشتتتتریان  -/حق

 -هزینه های جاری

عامل یت  -/ستتتود ستتت رده  -/کارمزد فروش آنالین

 -هزینه های سرمایه ای

محصتتوالت نهاده های کشتتاورزی -/ستترمایه گذاری
خطرپتتذیر - / vcفعتتالیتتت هتتای - / E Business
مشارکت در صادرات و واردات
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نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S
 -S1امکان گسترش شبکه در تمام شعب بانک کشاورزی و در دورافتاده ترین
مناطق کشور
 -S2تمرکز بر سیستم دیجیتال و کانال های ارتباطی الکترونیکی
 -S3نیروی انسانی متعهد و کارشناس
 -S4دارا بودن تجربه داخلی از استقرار صندوق های خرد روستایی
 -S5توانایی در ارائه لیزینگ های شرکتی

فرصت ()O
 -O1پشتوانه بانک کشاورزی
 -O2عدم تحریم بانک و بستر مناسب تر برای کار
زیرمجموعه
 -O3انحصاری بودن حوزه کشاورزی
 -O4امکان توسعه کشاورزی و تقویت پتانسیل های
روستایی
 -O5توسعه یافتگی بستر  ITدر کشور
 -O6امکان تنوع بخشی محصوالت و خدمات قابل ارائه
در صنعت
 -O7حوزه کشاورزی و توسعه روستایی مانند اقیانوس آبی
در صنعت لیزینگ
 -O8عدم فعالیت رقبا در حوزه های سرمایه گذاری طرح
های بزرگ و زیربنایی
 -O9ارائه خدمات مشاوره ای و طرح های مشترک
حمایتی توسط موسسات بین المللی

 -W1عدم آشنایی کامل نیروی انسانی شرکت با فرصت های لیزینگ در دنیا
 -W2محافظه کاری حوزه  ITدر تدوین ابزار دیجیتال
 -W3نبودن نمونه اولیه لیزینگ دیجیتال برای مطالعه و Benchmarking
 -W4دارا نبودن نیروهای خبره در ارتباطات بین المللی
 -W5عدم توانایی تغییر سیاست های دولتی و اجبار در سازگاری

استراتژیهای مبتنی بر قدرت و فرصتها ()SO

استراتژیهای مبتنی بر نقاط ضعف و فرصتها ()WO

مطابق با استراتژی های تهاجمی

مطابق با استرتژی های محافظه کارانه

 -S1O1 , S1O4توسعه صندوق های خرد صنفی
-S1O1توسعه خدمات لیزینگ اجتماعی
 -S1O3 , S1O4توسعه خدمات لیزینگ کشاورزی و لیزینگ سبز
 -S2O5توسعه لیزینگ دیجیتال و فناورانه
 -S3O6 , S3O10تنوع و توسعه محصوالت جدید در بازار فعلی
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 -W4O2تقویت نیروی انسانی برای توسعه ارتباطات بین الملل
 -W1O6,W3O5بررسی و پژوهش خدمات برتر لیزینگ در دنیا و آینده پژوهی این
صنعت و آموزش کارکنان بر آن اساس
 -W2O5آموزش نیروی  ITیا برون سپاری پروژه
 -W3O9استراتژی همکاری مشترک با سازمان های لیزینگ بین الملل

 -O10نبودن تنوع در ابزارهای اعتباری موجود و امکان
نوآوری در خدمات
 -O11توسعه لیزینگ اسالمی
 -O12تمرکز رقبا بر لیزینگ خودرو
i

تهدیدها ()T
 -T1نوپابودن شرکت در بازار و حضور رقبای متعدد
 -T2محدودیت های سیاسی و قانونی
 -T3محدودیت های ناشی از میزان سرمایه و حمایت های
مالی
 -T4عدم هماهنگی دستورالعمل های وزارت اقتصاد و
سازمان ملیاتی
 -T5نبودن شفافیت اقتصادی در کشور
 -T6اشباع بازار لیزینگ در بخش کاالهای بادوام
 -T7وابستگی میزان سودآوری لیزینگ به میزان رونق
اقتصادی
 -T8نرخ باالی عقود و نبودن تقاضای مستمر در صنعت
 -T9رکود اقتصادی و مشکالت تامین مالی
 -T10توسعه نیافتگی نظام پولی و مالی

استراتژیهای مبتنی بر نقاط قوت و تهدیدها ()ST

استراتژیهای مبتنی بر نقاط ضعف و تهدیدها ()WT

مطابق با استراتژی های رقابتی

مطابق با استراتژی های تدافعی

 -W5T2ایجاد هلدینگ برای پوشش بخش های محدودیت ساز
 -W4T1آموزش نیروی انسانی به منظور مقابله و رقابت برون مرزی با سایر فعاالن
صنعت
 -W3T3, W3T2بررسی و پژوهش در مورد موانع و ظرفیت های پیشگامان و نمونه
های موفق در صنعت و سرمایه گذاری بر روی پژوهش های پایه

 -T3S5, T1S5استراتژی های لیزینگ پیوندی
 -T1S4توسعه خدمات لیزینگ خرد
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توضیحات مدل (در دست تهیه)
دو سو توانی:
لیزینگ سبز و خرد
لیزینگ سبز (لیزینگ نامه های مجاز ،لیزینگ های با کارایی باال یا لیزینگ های انرژی کارآمد) ،با ایجاد انگیزه
های مالی در کاهش مصرف انرژی توسط صاحبان امالک و مستاجرین ،صرفه جویی در هزینه های سوخت،
صرفه جویی در منابع زیست محیطی ،اطمینان از عملکرد کارآمد ملک ،تمرکز بر فعالیت های حامی محیط
زیست ،توسعه کشاورزی و حمایت های اجتماعی ،ایفای نقش می کنند .این نوع قراردادهای لیزینگ بر اساس
اصول پایداری محیط زیست تنظیم شده و هزینه های مربوط به انرژی ،آب ،زباله و منابع دیگر را کاهش می
دهند.
لیزینگ شرکتی
وجوه تمایز لیزینگ شرکتی و اختصاصی با لیزینگ خرد به طور خالصه عبارتند از:
کمک به رشد و بالندگی صنایع و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی و خدمات.ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای محصوالت تولیدی شرکتهای طرف قرارداد با شرکت لیزینگ. استفاده از بازارهای مکمل مشتریان شرکتی و ایجاد هم افزایی بابازارهای ثانویه شرکتها در مقایسه با مشتریانحقیقی که مصداقی برای آن وجودندارد.
 کمک به صنایع متوسط و تبدیلی در جهت نوسازی خطوط تولید وتجهیزات و افزایش میزان صادرات. رغبت و انگیزه مشتریان به ارتقای لیزینگ الکترونیک و تمایل این مشتریان به استفاده از ابزارهای نوین والکترونیک.
-قابلیت اعتبارسنجی و ایجاد رتبهبندی اعتباری قابل اتکاتر مشتریان شرکتی نسبت به مشتریان خرد.

 لیزینگ اجتماعی ،لیزینگ پیوندی ،حاکمیت شرکتی،شرکای تجاری
شرررکتها و مسسررسرراتی که در زنجیرن تامین انواع کارکردهای اعتباری ،مالی ،فناوریتمحصرروالتتخدمات به
عنوان شریک ،پیمانکار ،تامینکننده و  ...با شرکت همکاری می کنند .هدف از کار با شرکای تجرای عبارت
است از:
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نوآوری های مدل

 )1پیاده سازی مدل نوین لیزینگ شرکتی برای نخستین بار در کشور بر پایه مدل لیزینگ مجازی
Virtual Leasing

 شناسایی مشتریان بزرگ وعقد قراردادهای بلند مدت وطراحی ارائه خدمات خاص مناسب بانیازهای حال وآتی مشتریان.
 )2طراحی نخستین نرم افزار جامع و یک ارچه تاریخ صنعت لیزینگ

Core Leasing

 )2پیاده سازی مدلهای نوین اجرایی در حوزه لیزینگ سبز ولیزینگ اجتماعی
 حفظ محیط زیست فروش ماشین آالت غیر آالینده ادوات انرژیهای خورشیدی سیار و روستایی تجهیزات تصفیه های آب آشامیدنی سیار و روستایی )3توجه به همکاری با شرکت های دانش بنیان ،استارت آپ ها ،مراکز شتاب دهنده ،مدل های نوین
کسب و کار و سرمایه گذاری

نظیرCV

،

CVC

،

OFF ،SPIN OUT

 ،SPINکسب و کارهای

کارآفرینانه ،کسب و کارهای الکترونیکی-مجازی ،کسب و کارهای خدمات رسان با هزینه مبادله
پایین ،پتنت ها ،کسب و کارهای برآمده از مراکز رشد با محوریت بخش کشاورز ،شرکت های دانش
بنیان ،تامین کنندگان مالی جمع س اری و مشارکتی
 )4توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی ارزان قیمت
 عملکرد تجاری -اجتماعی در راستای سیاست های اقتصادی و توسعه ای بانک کشاورزیدر قالب یک ارچه گرایی در بسته زنجیره ارزش خدمات بانک با کارگزاری لیزینگ به
صورت هوشمند و برخط و بر مبنای اهرمی بودن شرکت برای توسعه خدمات بانک
 بهره گیری از امکانات تجاری لیزینگ در حوزۀ خرید و سرمایه گذاری و ت وجه به مزیتهای اقتصادی صنایع به تفکیک ،در بخش های کشاورزی ،دامداری و دام روری ،ماکیان،
طیور و شیالت ،لبنیات صنعتی ،صنایع تکمیلی و تبدیلی ،صادرات ،انبار و نگهداری
محصوالت کشاورزی به صورت محوری و تخصصی و در کنار آن خودروسازی ،صنایع
سنگین ،راهسازی و همچنین م شارکت مستقیم در فرآیند تولید و فروش محصوالت
صنعتگران کشور.
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