ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Г. АЛМАТЫ
оказывает услуги по следующим направлениям:
ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Помощь казахстанским товаропроизводителям в закупках.
Выдача сертификатов о происхождении товара:
СТ-1, СТ-2, EAV, А, оригинал для получения тарифных преференций в
стране назначения;
"Ст-КЗ" для внутреннего обращения.
Сопровождение проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Тел: 8727-331-01-33 (вн. 7524, 7547, 7563)
ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Юридическая помощь;
Представление интересов предпринимателей в судах и государственных
органах;
Разрешение споров во внесудебном порядке в рамках Арбитражного центра
НПП РК;
Оказание содействия Внешнеторговой палате Казахстана для подтверждения
форс-мажорных обстоятельств/свидетельства «Hardship».
Тел: 8(727) 33-101-33 (вн. 7529)
СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
Мониторинг процедуры открытия бизнеса с целью сокращения
административных барьеров;
Устранение препятствий в осуществлении предпринимательской
деятельности;
Организация эффективного взаимодействия бизнеса и гос. органов;
Представление интересов бизнеса на площадках МИО
Тел: 8(727) 33-101-33 (вн.7583)
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Помощь в создании учебных центров;
Консультации по вопросам подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и сертификации кадров;
Помощь в подготовке кадров по вашим потребностям;
Помощь в заключении договоров в системе дуального образования.
Тел: 8(727) 33-101-33 (вн.7538)
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Разработка бизнес-плана, сайта-визитки;
Маркетинговое исследование рынка;
Помощь в получении грантов и кредитов;
Консультации по налоговым, юридическим, бухгалтерским, таможенным
вопросам (поможем составить документы, сдать отчетность).

Тел: 8(727) 33-101-33
ОБУЧЕНИЕ в БИЗНЕС-ШКОЛЕ
Проект «Бизнес-Советник» - обучение основам предпринимательства;
Проект «Бизнес-Рост» - обучение современным методам бизнеса;
«Проектное обучение» - отработка практических навыков с участием
успешных предпринимателей, отраслевых специалистов;
Проект «Деловые связи» - обучение с возможностью стажировки на
предприятиях Германии;
Проект «Старшие Сеньоры» - привлечение иностранных специалистов на
предприятие.
Тел: 8(727) 33-101-33 (вн.7557)
Подробнее с обучающими проектами Палаты предпринимателей г.Алматы и
графиком обучения можно ознакомиться на сайте
http://almaty.atameken.kz/ru/pages/541-biznes-shkola
Наши адреса:
Палата предпринимателей г.Алматы: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, 135
БЦ «Жибек жолы», блок 2, 8-ой этаж
Центр обслуживания предпринимателей: г.Алматы, пр.Достык, 160
Вы также можете заказать услугу онлайн на services.atameken.kz

Алматы қаласының Кәсіпкерлер палатасы
ОТАНДЫҚ БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ
1. Қазақстандық тауар өндірушілерге сатып алуға көмек көрсету;
2. Тауардың шығу тегі туралы сертификаттар беру;
СТ-1, СТ-2, EAV, А, тағайындалған елдегі тарифтік преференцияларды
алуға арналған түпнұсқа;
Ішкі айналымға арналған «Ст-КЗ»;
3. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік (МЖӘ) жобаларын сүйемелдеу;
Тел: 8727-331-01-33 (ішкі байланыс. 7524, 7547, 7563).

КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ
1. Заңнамалық көмек;
2. Соттарда және мемлекеттік органдарда кәсіпкерлердің мүдделерін
қолдау;
3. ҚР ҰКП Төрелік орталығы шеңберінде дауларды соттан тыс тәртіппен
шешу;
4. Тосын жағдайларда / «Hardship» куәлігін растау үшін Қазақстанның
сыртқы сауда палатасына қолдау білдіру;
Бөлім басшысы Лесбаева Салтанат Тастемірқызы
тел: 8(727) 33-101-33 (ішкі байланыс. 7529).

ӘКІМШІЛІК КЕДЕРГІЛЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ
1. Әкімшілік кедергілерді қысқарту мақсатында бизнесті ашу
жұмыстарына талдау;
2. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудағы кедергілерді жою;
3. Бизнес пен мемлекеттік органдардың тиімді өзара іс-қимылын
ұйымдастыру;
4. ЖАО алаңдарында бизнес мүдделерін ұсыну;
Бөлім басшысы Құлантаев Бахытжан Нұралыұлы
тел: 8(727) 33-101-33 (ішкі байланыс. 7583).

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ
1. Бизнес-жоспар әзірлеу;
2. Гранттар мен кредиттер алуға көмек көрсету;
3. Бухгалтерлік мәселелері бойынша кеңестер;
4. Салық есептілігін тапсыруға көмек көрсету;
5. services.atameken.kz өтінім беруге көмек көрсету.
ОҚЫТУ
«Бизнес-Кеңесші» - кәсіпкерлік негіздеріне оқыту;
«Бизнес-Өсу» - бизнестің заманауи әдістеріне оқыту;
«Іскерлік байланыстар» - Германия кәсіпорындарында тағылымдамадан өту
мүмкіндігімен оқыту жолдары;

«Аға сеньорлар» - кәсіпорындарға шетелдік мамандарды тарту.
Бөлім басшысы Қапанов Ержан Қайдарұлы
тел: 8(727) 33-101-33 (ішкі байланыс.7557)

АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ
1. Кәсіпорындар жанынан оқу орталықтарын құруға көмек;
2. Кадрларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру және
сертификаттау мәселелері бойынша кеңес беру;
3. Сіздің қажеттіліктеріңіз бойынша кадрларды даярлауға көмек көрсету;
4. Дуальді білім беру жүйесінде келісім шарт жасауға көмектесу.
Бөлім басшысы Цзин Вера Михайловна
тел: 8(727) 33-101-33 (ішкі байланыс.7538)

БАСЫМ ЖОБАЛАРДЫ ЖЕҢІЛДІКПЕН НЕСИЕЛЕУ
1. мақсатты ұсыныс-600 млрд теңге
- АӨК қайта өңдеу-100 млрд теңге
- АӨК өндірісі-100 млрд теңге
- өңдеуші өнеркәсіп пен қызмет көрсету-400 млрд теңге
2. 8% (өңдірісті өңдеу және қызметті) 5% дейін (АӨК)
3. кредит беру мерзімі қоса алғанда 7 жылға дейін
4. Қатысушылар:
басым тауарлар тізбесіне сәйкес жобаларды іске асыратын шағын, орта
және ірі кәсіпорындар.
- 10 млрд теңгеден астам (өңдеу өңдірістері және қызметтер)
- 5 млрд теңгеден астам (АӨК).
Тел: 8 (727) 33-101-33 (ішкі байланыс.7550)

