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1

Өңдеу өнеркәсібінің басым 

бағыттары бойынша жеке 

жобаларды іске асыру

КжИБ 2022-2030 8 жоба 12 000 18 жоба 88 000 15 жоба 70 000 19 жоба 72 700 50 жоба 196 000 438 700 438 700

ЖӨӨ құрылымындағы 

өңдеу өнеркәсібінің үлесін 

2025 жылға қарай 6%-ға 

дейін ұлғайту

 

60 жаңа жоба

ЖӨӨ құрылымындағы 

өңдеу өнеркәсібінің үлесін 

2030 жылға қарай 9%- ға 

дейін ұлғайту 

55 жаңа жоба

2024 жылы автомобиль өндірісі үшін (ұсақ торапты жинау) мультибрендтік зауыттың ашылуын 

қоса алғанда  АИА мен "ИТП" АЭА аумағында 2025 жылға дейін жалпы сомасы 242,7 млрд 

теңгеге және 2030 жылға дейін 196 млрд теңге сомасына жаңа 60 жеке кәсіпорынды іске қосу. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша ЖӨӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі 4,8% 

құрады

2

Алматы қаласының 

Индустриялық аймағын 

дамытудың екінші кезеңін іске 

асыру (189,2 га-ға кеңейту)

ЭжСЖБ, 

КжИБ, 

ҚЖжУБ, ҚБ, 

Алатау 

ауданы 

әкімдігі

2022-2025
 104 га сатып алу және  

құжаттаманы әзірлеу
4 360

45 га сатып алу және  

инфрақұрылым 

объектілерін салуды 

бастау

22 360
Инфрақұрылым 

объектілерін салу
20 000

Инфрақұрылым 

объектілерінің 

құрылысын аяқтау

46 720 6 720 40 000
АИА аумағын 189,2 гектарға 

кеңейту

Инвесторлар тарапынан жоғары сұранысты және жер учаскелерін игеру қарқынын, сондай-ақ 

ағымдағы толықтығын (қазіргі уақытта бос алаң 5%-дан аспайды) назарға ала отырып, АИА 

аумағын 189,2 га-ға (екінші кезең) кеңейту жоспарланған. АИА екінші кезеңінің 

инфрақұрылымын салуға республикалық бюджеттен шамамен 40 млрд теңге бөлу қажет 

болады

3

Жаңа шағын өнеркәсіп парктерін 

салу үшін жағдай жасау, олардың 

алаңдарын 250 мың м2 дейін 

жеткізу 

КжИБ, 

ҚЖжУБ, 

Алатау 

ауданы  

әкімдігі

2022-2025 16 мың м2 5 000 52,5 мың м2 5 000 76 мың м2 5 000 79 мың м2 5 000 750 мың м2 25 000 40 000 40 000

3.1
Инвесторлардың КӨП салу үшін жер 

учаскелерін игеруі (30 га)

КжИБ, АИА 

ЖШС
2022-2025 5 га 9,5 га 8 га 7,5 га

3.2
ALMATY Business бағдарламасын 

іске асыру
КжИБ, ӘКК 2022-2030 20 жоба 5 000 20 жоба 5 000 20 жоба 5 000 20 жоба 5 000 100 жоба 25 000 40 000 40 000

4
Кемінде 3 инновациялық-

өндірістік зертхана (FabLab) құру
ЦБ, КжИБ 2022-2025

Әдіснаманы әзірлеу 

бойынша ЖОО-ларды 

үйлестіру

1 fablab 1 fablab 1 fablab

5
Салалық интеграцияны дамыту 

және экспортты ілгерілету
КжИБ 2022-2030

Бағдарламаны әзірлеу 

және енгізу
2 500 2 500 2 500 12 500 20 000 20 000

5.1

Экспортқа бағдарланған 

кәсіпорындарды ынталандыру мен 

ілгерілету және "Made in Almaty" 

брендімен халықаралық көрмелерге 

қатысуға жәрдемдесу

КжИБ 2022-2030
Бағдарламаны әзірлеу 

және енгізу

Экспорттаушы 

кәсіпорындармен, оның 

ішінде әлеуетті 

кәсіпорындармен 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу, қолдау 

шараларын түсіндіру және 

өтіп жатқан халықаралық 

көрмелер туралы хабардар 

ету.

Экспорттаушы 

кәсіпорындармен, оның 

ішінде әлеуетті 

кәсіпорындармен ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу, қолдау шараларын 

түсіндіру және өтіп жатқан 

халықаралық көрмелер 

туралы хабардар ету.

Экспорттаушы 

кәсіпорындармен, 

оның ішінде әлеуетті 

кәсіпорындармен 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу, 

қолдау шараларын 

түсіндіру және өтіп 

жатқан халықаралық 

көрмелер туралы 

хабардар ету.

Экспорттаушы 

кәсіпорындармен, 

оның ішінде әлеуетті 

кәсіпорындармен 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу, 

қолдау шараларын 

түсіндіру және өтіп 

жатқан халықаралық 

көрмелер туралы 

хабардар ету.

5.1.1
Жаңа қалалық құралдарды енгізу 

және іске асыру
КжИБ 2022-2030

Бағдарламаны әзірлеу 

және енгізу
Бағдарламаны іске асыру 2 500 Бағдарламаны іске асыру 2 500

Бағдарламаны іске 

асыру
2 500

Бағдарламаны іске 

асыру 
12 500 20 000 20 000

6

Әкімшілік кедергілерді азайту 

және қаланың жұмыс істейтін 

кәсіпкерлерімен өзара іс-қимыл 

жасау арқылы іскерлік ортаның 

сапасын жақсарту

КжИБ 2022-2030

Салалар бойынша 

бизнес субъектілерінің 

қажеттіліктерін ескере 

отырып, кәсіпкерліктің 

өзекті портреті, бизнес 

үшін 10 сервиске дейін 

ұйымдастыру

755

Салалар бойынша бизнес 

субъектілерінің 

қажеттіліктерін ескере 

отырып, кәсіпкерліктің 

өзекті портреті, бизнес 

үшін 10 сервиске дейін 

ұйымдастыру

896

Салалар бойынша бизнес 

субъектілерінің 

қажеттіліктерін ескере 

отырып, кәсіпкерліктің 

өзекті портреті, бизнес 

үшін 10 сервиске дейін 

ұйымдастыру

800

Салалар бойынша 

бизнес 

субъектілерінің 

қажеттіліктерін 

ескере отырып, 

кәсіпкерліктің 

өзекті портреті, 

бизнес үшін 10 

сервиске дейін 

ұйымдастыру

800

Салалар бойынша 

бизнес 

субъектілерінің 

қажеттіліктерін 

ескере отырып, 

кәсіпкерліктің өзекті 

портреті, бизнес 

үшін 10 сервиске 

дейін ұйымдастыру

4 000 7 251 7 251

Қолайлы іскерлік орта құру шеңберінде қаланың жұмыс істейтін кәсіпкерлерімен өзара іс-

қимыл жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. Атап айтқанда, кәсіпкерліктің 

қажеттіліктерін талдау жалғасады, оның қорытындысы бойынша ШОБ субъектілерін қолдау 

шараларымен қамту ұлғайтылады және өңірлік деңгейде рұқсат құжаттарын ұсыну рәсімдері 

оңтайландырылады. Бұдан басқа, бизнестің қала инфрақұрылымына қанағаттануына талдау 

жүргізіледі. Жүргізілген талдау нәтижелері аудандарды дамыту жөніндегі жоспарларды 

өзектендіру үшін пайдаланылатын болады

6.1

Бизнеске арналған қызметтер 

желісін кеңейтуді қоса алғанда, 

Almatybusiness.gov.kz веб-порталы 

базасында цифрлық Кәсіпкерлік 

картасын дамыту 

КжИБ 2022-2023

Жыл сайынғы жаңарту 

жолымен кәсіпкерлікті 

дамыту трендтерін 

қадағалау

755

Жыл сайынғы жаңарту 

жолымен кәсіпкерлікті 

дамыту трендтерін 

қадағалау

896

Жыл сайынғы жаңарту 

жолымен кәсіпкерлікті 

дамыту трендтерін қадағалау

800

Жыл сайынғы 

жаңарту жолымен 

кәсіпкерлікті дамыту 

трендтерін қадағалау

800

Жыл сайынғы жаңарту 

жолымен кәсіпкерлікті 

дамыту трендтерін 

қадағалау

4 000 7 251 7 251

2023 жылы цифрлық 

Кәсіпкерлік картасын 

дамыту және бизнестің 

белгілі бір секторлары 

бойынша талдауды толтыру

Қаланың ШОБ жағдайын бағалаудың маңызды құралдарының бірі almatybusiness.gov.kz веб-

порталы базасындағы цифрлық Кәсіпкерлік картасы болып табылады, ол  кәсіпкерлікті дамыту 

трендтерін қадағалауға мүмкіндік береді

7
Инвестициялық тартымдылықты 

арттыру
КжИБ 2022-2030 674 721 721 3 605 5 721 5 721

2025 жылға қарай жыл 

сайын бір жұмыспен 

қамтылғанға 35 мың АҚШ 

долларына дейін 5%-ға өсу 

қарқынымен өңдеуші 

өнеркәсіптегі еңбек 

тиімділігін арттыру.

2030 жылға қарай жыл 

сайын бір жұмыспен 

қамтылғанға 42 мың АҚШ 

долларына дейін 5%-ға 

өсу қарқынымен өңдеуші 

өнеркәсіптегі еңбек 

тиімділігін арттыру.

Инвестицияларды тарту жөніндегі жұмыс кейіннен нысаналы инвесторларды тарта отырып, 

басым салалардағы нақты жобаларды айқындауға қайта құрылатын болады

7.1

Инвестицияларды тарту жөніндегі 

қалалық фронт - офисті құру және 

оның қызмет етуі

КжИБ 2022-2030
Ұйымның жаңа құрылымы 

мен функционалын бекіту
Ұйымның жұмыс істеуі 674 Ұйымның жұмыс істеуі 721

Ұйымның жұмыс 

істеуі
721 Ұйымның жұмыс істеуі 3 605 5 721 5 721

"Бір терезе" (First Stop Shop) қағидаты бойынша қызмет көрсету сапасын жақсарту және 

инвесторлармен өзара іс-қимыл жасау үшін фронт-офис құрылатын болады 

Жоғары технологиялық және 

"таза" өндірістерді дамыту бөлімі 

бойынша қорытынды

22 115 119 430 99 021 81 721 241 105 558 392 79 692 40 000 438 700

8

Креативті индустрияларды және 

IT-ді дамыту үшін 

инфрақұрылымды қалыптастыру

КжИБ, ҚБ, 

"Almaty 

Creative" ЖШС

2023-2025

1 хабтың ЖСҚ түзету және 

құрылысын бастау, 1 хаб 

пен 1 студияның 

құрылысына жағдай жасау

6 500

1 хабты пайдалануға беру, 

1 студия салу үшін жағдай 

жасау

8 865

2 хабты, 2 

студияны 

пайдалануға беру

15 365 5 365 10 000

3 шығармашылық хаб, 2 

бейне және дыбыс жазу 

студиялары

Шығармашылық хабтарды, бейне және дыбыс жазу студияларын құру шығармашылық 

идеяларды монетизациялау үшін қолайлы орта жасайды

8.1

Бұрынғы трамвай депосының 

базасында "Depo Art and Science 

Center" креативті хабын салу 

 ҚБ, ЖҚБ КжИБ 2023-2024

Мемлекеттік сараптама 

қорытындысының 

шығуымен ЖСҚ түзету (500 

млн. тг) және құрылысты 

бастау (1 млрд. тг)

1 500
Құрылыс және пайдалануға 

беру
3 865 5 365 5 365

Бұрынғы трамвай 

депосының базасында 

креативті хаб құру

Бұрынғы трамвай депосының базасындағы креативті хаб креативті индустриялар мен IT, эко 

және әлеуметтік бастамалар, заманауи өнер және инновациялық-технологиялық бизнес 

синергиясының орталығына айналады

9

"Almaty Creative" ЖШС 

шеңберінде креативті 

индустриялардың дамуын 

ынталандырудың жаңа 

құралдарын енгізу және оларды 

іске асыру

КжИБ 2022-2030

 ШОБ КИ гранттық 

қолдау және 

шығындарын өтеу 

қағидаларын әзірлеу 

және бекіту

500 грантқа дейін беру 500 500 грантқа дейін беру 500
500 грантқа дейін 

беру
500

2500 грантқа дейін 

беру
2 500 4 000 4 000

Креативті индустрияларды және IT-ді дамыту

Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / Ескертпелер (жобаның ең маңызды көрсеткіштерінің қысқаша 

сипаттамасы)

Алматы қаласының ЖӨӨ-де креативті 

индустриялардың үлесін  5%-ға дейін жеткізу. КИ ШОБ-

ты гранттық қолдаудың әзірленген және бекітілген 

қағидалары және КИ ШОБ шығындарын өтеу 

қағидалары. 4 000 грантқа дейін беру.

Креативті индустриялар субъектілерін қаржылық ынталандыруды қамтамасыз ету (гранттар) 

және шығындардың бір бөлігін өтеу Қазақстанның брендін халықаралық аренада тануға, КИ 

ШОБ өсуіне ықпал ететін болады. Бірлесіп қаржыландыру болған жағдайда әр жыл сайын 

ШОБ КИ 500 грант  қа дейін беру. Алматы қаласының ЖӨӨ-дегі креативті индустриялардың 

үлесі 2021 жылдың қорытындысы бойынша 1,7%  құрады.

ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ

Жоғары технологиялық және "таза" өндірістерді дамыту

Өндірістік алаңдар 250 мың 

м2 дейін ұлғайтылатын 

болады

Өндірістік алаңдар 1 млн 

м2 дейін ұлғайтылатын 

болады

50 КӨП салу, 400 ШОБ өкілін орналастыру, 4,5 мың жұмыс орнын құру, 100 млрд теңге жеке 

инвестиция тарту.Жаңа жобаларды АИА кеңейтілетін аумақтарында орналастыру 

жоспарланған. Бөлінетін ақша қаражаты қайтарымды болып табылады және оларды жаңа 

жобаларға қайта пайдалану мүмкіндігі бар. 2022 жылы 5 га жер учаскесін, 2023 жылы-  9,5 га, 

2024 жылы - 8 га, 2025 жылы - 7,5 га жерді игеру жоспарланған.

3 инновациялық-өндірістік 

зертхананы (FabLab) ашу

Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу орталықтарының базасында кадрлық әлеуетті 

және технологиялық ортаны арттыру үшін қолайлы жағдайлар жасау

2030 жылға қарай тауарлар экспортын 7,4 млрд 

долларға дейін 2 есе ұлғайту

2023 жылдан бастап экспортқа бағдарланған кәсіпорындарды ынталандыру және қолдау 

көрсету бойынша жаңа қалалық құралдарды енгізу жоспарлануда.

Қолдау құралдары экспорттаушыларға ақпараттық қызметтерді, консультациялық қызметтерді 

және басқаларды ұсынуды қамтиды.

Сондай-ақ, экспорттаушылардың өнімдерін жылжыту құралдарының бірі "Made in Almaty" 

брендімен халықаралық мамандандырылған көрмелер мен іс-шараларға қатысуға қолдау 

болып табылады

Кәсіпкерліктің қажеттіліктерін талдау жалғасады, оның 

қорытындысы бойынша ШОБ субъектілерін қолдау 

шараларымен қамту ұлғайтылады және өңірлік 

деңгейде рұқсат беру құжаттарын ұсыну рәсімдері 

оңтайландырылады

2023 жылы QOLDAU базасында инвестициялар тарту 

бойынша қалалық фронт - офис құру

Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасын және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективаларды «Жоғары технологиялы және «таза» индустрияны дамыту», «Шығармашылық индустрияны және ІТ-ны дамыту», «Туристік қызметтердің 

экспорты» бөлімдері бойынша іске асыру жөніндегі жол картасы 
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10
Креативті индустриялардың 

венчурлық қорын құру

КжИБ,

"Almaty 

Creative" ЖШС

2022-2024
Дайындық іс-

шараларын өткізу

Іске қосу және 10 млрд тг 

инвестициялар тарту (5 

млрд тг ЖБ, 5 млрд тг ЖИ) 

10 000

Қосымша 10 млрд тг 

инвестиция тарту (5 млрд 

тг -ЖБ, 5 млрд тг - ЖИ)

10 000 20 000 10 000 10 000

Креативті индустриялардың 

венчурлық қорын 

ұйымдастыру

Креативті индустриялар 

қызметтерінің экспортын 

500 млн АҚШ долларына 

дейін ұлғайту

Қордың инвестицияларын алатын креативті стартаптар әлемдік нарықта сұранысқа ие 

қазақстандық креативті өнімдерді жасайды және еліміздің әлемдік қоғамдастықта танымал 

мәдени "брендін" қалыптастыруға жәрдемдесетін болады. Қордың инвестициялары 

шығармашылық өнімдер экспортының өсу әлеуеті жоғары бес бағытқа – кино, сахна өнері, 

музыка, цифрлық ойын-сауық, дизайн және сәнге шоғырланатын болады. «Almaty Creative» 

осы венчурлық қорға LP ретінде кіреді, қорды осындай қорларды басқаруда табысты 

тәжірибесі бар білікті GP басқарады.

11
"Креативті қала" краудфандинг 

платформасын құру

КжИБ,"Almaty 

Creative" ЖШС
2022-2025

Платформа 

тұжырымдамасын 

әзірлеу

Платформаны пилоттық 

іске қосу
48

Платформаға түзетулер 

мен толықтырулар енгізу
48 Техникалық қолдау 96 96

"Креативті қала" 

краудфандинг 

платформасын құру

Алматы қаласындағы креативті индустрияның жұмыс істеуі үшін өзара іс-қимыл жасау, бөлісу, 

білім беру, қаржыландыру және т.б. мүмкіндік беретін экожүйені жасайтын веб-сайт пен 

қосымша. Платформаны техникалық қолдау 2024 жылдан 2025 жылға дейін жүзеге 

асырылады.

12 Digital Сity IT кварталын құру КжИБ,ӘКК 2023-2025 IT кварталды іске қосу 1 088 Техникалық қолдау 977 Техникалық қолдау 860 2 925 2 925

Креативті индустрияларды 

дамыту бөлімі бойынша 

қорытынды

18 136 20 390 1 360 2 500 42 386 22 386 20 000

13
Алматы қаласының туристік 

инфрақұрылымын дамыту

ТБ, ҚЖжУБ, 

КжИБ, ҚБ, МБ, 

ЦБ, ЖИ

2023-2030 32 200 73 300 115 255 412 945 633 700 6 700 627 000
Шетелдік туристер санын 

450 мыңға дейін ұлғайту.

Шетелдік туристер санын 

1 млн-ға дейін ұлғайту.

Туристік ағымды арттыру үшін Алматы қаласының туристік инфрақұрылымын кешенді дамыту 

талап етіледі. Оның ішінде, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әуежайды 

жаңғыртуды 2024 жылдың шілдесіне дейін аяқтау жоспарлануда.

13.1

Қаланың туристік 

инфрақұрылымының шеберлік-

жоспарын әзірлеу

 ТБ, АБЖ, 

ҚЖжУБ, КжИБ
2023

Қаланың туристік 

инфрақұрылымының 

шеберлік-жоспары 2023 

жылдың I жартыжылдығы 

100 100 100

13.2
Бөлмелер қорын ұлғайту (қонақ 

үйлер, хостелдер салу)

ТБ, КжИБ, 

ЖҚБ, ҚЖжУБ, 

ӘКК, Almaty 

Finance, 

Qolday, ЖИ

2023-2030 1,5 мың нөмір 30 000 2,1 мың нөмір 42 300 3,2 мың нөмір 64 155 18,2 мың нөмір 363 545 500 000 500 000

13.3

Алматы агломерациясы шеңберінде 

тау туризмі кластерін дамыту 

(ЦСКА, Бутаковка, Шымбұлақ)

ТБ, ҚЖжУБ, 

ҚМБ, ЭжҚОБ, 

ЭжСЖБ,  

Алматы 

облысы 

әкімдігі 

(келісім 

бойынша), ЖИ

2023-2030 600 29 000 48 600 45 400 123 600 6 600 117 000

13.3.1
"ЦСКА" тау шаңғысы базасын қайта 

құру
2023-2025 300 3 100 3 200 6 600 6 600

13.3.2 "Шымбұлақ" тау курортын жаңғырту 2023-2030 100 4 300 23 800 23 800 52 000 52 000

13.3.3
"Бутаковка" тау курортының 

құрылысы
2023-2030 200 21 600 21 600 21 600 65 000 65 000

13.4
Мамандандырылған туристік 

инфрақұрылымды құру

ТБ, МБ, КжИБ, 

ӘКК, ЖИ
2023-2026 1 500 2 000 2 500 4 000 10 000 10 000

13.4.1

Қазіргі заманғы өнер мұражайы 

(Almaty Museum of Arts) ("Жастарды, 

мәдениетті және спортты дамытуды 

қолдау" бөліміндегі 5-тармақты 

қараңыз)

2023-2025

13.4.2

Көпфункционалды концерт залы

("Жастарды, мәдениетті және 

спортты дамытуды қолдау" 

бөліміндегі 6-тармақты қараңыз)

2023-2024

13.4.3
Almaty EXPO конвеншн-орталығы 

(Шығыс қақпасы полиорталығында)
2023-2026 Жеке инвестициялар көлемі 1 500 Жеке инвестициялар көлемі 2 000

Жеке инвестициялар 

көлемі
2 500

Жеке инвестициялар 

көлемі
4 000 10 000 10 000

14
Туризм объектілеріне көлік 

инфрақұрылымын дамыту

ТБ, ЭжСЖБ, 

ҚМБ 
2023-2030 155 182 13 050 14 240 27 627 27 627

14.1
Алматы қаласының жол-көше 

желісін жаңғырту

ТБ, ЭжСЖБ, 

ҚМБ 
2023-2025 1 тұрақ аймағы, 1 эко көлік 35

1 КПП, 1 тұрақ аймағы, 1 эко 

көлік
42

2 тұрақ аймағы, 1 

эко көлік
50 127 127

14.2
Туристік қызығушылық орындарына 

аспалы жолдар салу

ТБ, ЭжСЖБ, 

ҚМБ, ЖҚБ, ЖИ
2023-2030 ТЭН 120 ЖСҚ 140 15 км 13 000 40 км 14 240 27 500 27 500

15
Туристік тәжірибені жақсарту 

(Visitor Experience)
ТБ 2023-2030 43 58 62 250 413 413

Туристік қызметтер 

экспортын 260 млрд теңгеге 

дейін ұлғайту

Туристік қызметтер 

экспортын 550 млрд 

теңгеге дейін ұлғайту

Күшті оң туристік тәжірибе қалыптастыру туристердің қайта келу ықтималдылығын арттырады, 

бұл өз кезегінде қаланың дестинация ретіндегі туристік тартымдылығын арттырады және қала 

экономикасына мультипликативті әсер етеді

15.1 Кадрлық әлеуетті арттыру ТБ 2023-2030 100 қызметкер 43 100 қызметкер 58 100 қызметкер 62 500 қызметкер 250 413 413

15.1.1

Сала мамандары үшін 

фасилитациялық және оқыту 

тренингтерін өткізу

ТБ 2023-2030

15.1.2
Жетекші шетелдік білім беру 

платформаларын тарту
ТБ 2025

16

Іс-шаралар қатарын 

қалыптастыру  *Іс-шаралардың 

бір бөлігі мәдениет және спорт 

бөлімдерінде қарастырылған

ТБ, МБ, ҚБ, 

ЦБ, КжИБ
2023-2030

Қонақ үй форумы, Almaty 

Mount Fest, Almaty Food 

Fest, KITF, MICE Forum 

1 200

Қонақ үй форумы, Almaty 

Mount Fest, Almaty Food 

Fest, KITF, ICCA Congress, 

MICE Forum 

1 500

Қонақ үй форумы,  

Almaty Mount Fest, 

Almaty Food Fest, 

KITF, MICE Forum 

1 800

Қонақ үй форумы,  

Almaty Mount Fest, 

Almaty Food Fest, 

KITF, MICE Forum 

13 744 18 244 5 490 12 754
Ауқымды іс шаралар саны 

30 іс шараға дейін артады

40 ауқымды іс-шара 

деңгейінде

Шетелдік туристердің маңызды кіріс ағынын қалыптастыру үшін қаланың инфрақұрылымына 

түсетін жүктемені біркелкі бөле отырып, Алматы қаласының әкімдігі ұйымдастырған зәкірлік іс-

шараларды белсенді дамыту және қолдау қажет

15 км аспалы жол салу 40 км аспалы жол салу

Қазіргі жолдардың жүктемесін азайту үшін туристік қызығушылық орындарына аспалы 

жолдарды кезең-кезеңімен салу нұсқаларын қарастыру. № 1 нұсқа (Есентай өзенінің 

бойымен) Орталық Стадион - Шаңғы трамплиндерінің кешені - Көкжайлау шатқалы; №2 нұсқа 

(Кіші Алматы өзенінің бойымен) ОМжДС - Көктөбе - Медеу БТМА; №3 нұсқа (Үлкен Алматы 

өзенінің бойымен) Сайран автовокзалы - ҚР Тұңғыш Президентінің саябағы - ҮАК. Аспалы 

жолдар маршруттарының әртүрлі нұсқалары көзделеді. "Солтүстік-Оңтүстік" меридиандық 

бағыттағы аспалы жол станцияларын және "Батыс-Шығыс" ендік бағытын қосу арқылы 

интеграциялау. Жобаны іске асыру кезінде МЖӘ элементтері, сондай-ақ МЖӘ мәмілесі 

бойынша жергілікті бюджеттің ұзақ мерзімді міндеттемелері қолданылатын болады

Туристік саладағы 300 

қызметкердің біліктілігін 

арттыру 

Туристік саладағы 500 

қызметкердің біліктілігін 

арттыру 

Қонақжайлылық деңгейін жақсарту үшін Visitor Experience контекстінде жыл сайын көлік 

тораптары қызметтерінің (шекара қызметі, кедендік бақылау қызметі, тексеру қызметі және 

т.б.) қызметшілерінің біліктілігін арттыру, фасилитациялау және ағылшын тілін оқыту 

жоспарланып отыр, қосымша туристермен тікелей өзара іс-қимыл жасайтын сала 

мамандарының (экскурсоводтар, гидтер, нұсқаушылар және т.б.) біліктілігін арттыру 

бағдарламасын іске асыру жоспарлануда. Халықаралық деңгейдегі оқу ұйымдарын 

қатыстырып, университеттер мен колледждерді міндетті түрде тарта отырып, білім беру 

бағдарламаларын ынталандыру және өзгерту бағдарламалары арқылы туристік кәсіптердің 

беделін кезең-кезеңімен арттыру қажет

Қазіргі заманғы өнер 

мұражайы 2023-2025 жж., 

мультифункционалды 

концерт залы 2023-2024 жж., 

Конвеншн-орталық 2023-

2030 жж.

Туристік саланы дамытудың басым бағыттарының бірі MICE-туризмді дамыту және әлемдік 

деңгейдегі ірі мәдени және ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін мамандандырылған 

инфрақұрылым құру болып табылады. Almaty EXPO жаңа кешенінің жалпы ауданы 20 мың 

ш.м. құрайды және оны одан әрі кеңейту мүмкіндігі ескеріледі. Құрылыс жұмыстарының бір 

бөлігі МЖӘ құралдары мен мемлекеттік қолдау шаралары арқылы іске асырылатын болады

Қазіргі көлік жүктемесі аясында қаланың жол-көше желісін жаңғырту, сондай-ақ ұстаушы 

автотұрақтарды енгізу және эко көлікті іске қосу арқылы объектілер турының өткізу қабілетін 

ұлғайту
4 ұстаушы тұрақ аймағын 

енгізу. 3 экологиялық 

шаттлды іске қосу. 1 БӨП-ті 

автоматтандыру

Қазіргі бөлмелер қорын 

12,5 мыңнан 37,5 мыңға 

дейін 3 есе ұлғайту.

Алматы қаласының бөлмелер қорын 3 есе ұлғайту шеңберінде 2030 жылға дейін 500 млрд 

теңге жеке инвестиция тарту жоспарланған. Халықаралық қонақ үй желілерін шақыру және 

жаңа қонақ үйлер мен хостелдер салу арқылы қаланың сыйымдылығы артады, сонымен қатар 

туристердің көбірек ағынын тарту және орналастыру үшін қаланың мүмкіндіктері артады. 

Қазіргі уақытта "Tenir Eco Hotel" экотелінің, "Qazaq auyl" глэмпингінің және "Medeu Park Hotel" 

қонақ үйінің екінші кезеңінің құрылысы жүргізілуде

Шаңғы трассаларының 

жалпы ұзындығы 25 км-

ден 159 км-ге дейін  - 

яғни, 6 еседен асады

Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 қарашадағы тапсырмасын орындау шеңберінде 

Алматы агломерациясының курорттары мен тау шаңғысы базаларын дүниежүзілік бүкіл 

маусымдық туристік кешендер үлгісінде біртұтас кешенге біріктіретін зәкірлік жоба іске 

асырылатын болады. Курорттарды дамыту коммерциялық инфрақұрылым, аспалы жолдар, 

тау шаңғысы беткейлерін, қарландыру жүйесін салуды, инженерлік желілерді жүргізуді 

қамтиды. 2023-2025 жылдар аралығында жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі 

мен ЖСҚ әзірленіп, қоғамдық тыңдаулар және жобалардың мемлекеттік сараптамасы 

өткізіледі, ал 2026-2030 жылдары объектілерді салу және жаңғырту жұмыстары орындалады. 

Тау шаңғысы курорттарын кеңейту және шоғырландыру арқылы тау кластерінің туристік 

сыйымдылығын арттыру нәтижесінде шаңғы тебуге арналған қалалық трассалардың жалпы 

ұзындығы 2025 жылға қарай 25-тен 32 км-ге дейін 1,3 еседен астам өседі (Шымбұлақ 

курортын кеңейту шеңберінде). Құрылыс жұмыстарының бір бөлігі МЖӘ құралдары мен 

мемлекеттік қолдау шаралары арқылы іске асырылатын болады

5 мың ш.м. Astana Hub, TechGarden стартап-

инкубаторы және үдеткіші. Қатысушылар - кемінде 70. 

Жұмыс орындары - кемінде 570.

5 мың ш.м. Зәкірлік қатысушылар.

Қатысушылар – 6 – 8. Жұмыс орындары -  1 500. 

Әлеуетті зәкірлік мүшелері: EPAM, Indriver, 

PrimeSource, Nexters, Playrix, OneTech, Azimut және т.б.

5 мың ш.м. Стартаптар және шағын компаниялар 

(MOST).

Қатысушылар - 50 кем емес. Жұмыс орындары - 1 200 

кем емес.

Digital CITY жобасы - ірі зәкірлік компанияларды (оның ішінде релокацияланған 

компанияларды), стартаптарды және оларды өсіруге арналған инфрақұрылымды, білім беру 

және басқа да қоғамдық инфрақұрылымды орналастырудан синергетикалық әсер жасау 

арқылы бүкіл қала үшін де, осы ауданды дамыту үшін де оң әсер етеді.

Туристік қызметтер экспорты

Қаланың туристік 

инфрақұрылымының 

шеберлік-жоспары

Шеберлік-жоспар қаладағы шектеулі учаскелерді тиімді жоспарлауды қамтамасыз етеді және 

туристік тартымдылық объектілеріне көлік ағындарын модельдеуге мүмкіндік береді                   
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2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландыр

удың жалпы 

көлемі*,

млн тг.*

Қаржыландыру көздері

Туристік қызметтер экспорты 

бөлімі бойынша қорытынды
33 598 75 040 130 167 441 179 679 984 12 603 667 381

ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ 

БӨЛІМІ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ
22 115 171 164 194 451 213 248 684 784 1 280 762 114 681 40 000 1 126 081

* - қаржыландыру көлемі жобаларды іске асыру барысында түзетілуі мүмкін


