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 هلند

 مسیحی بیشترشان که جمعیت میلیون نیم و شانزده با اروپا غربی شمال در هلند پادشاهی قلمروهای از کوچک است کشوری هُلند

 تمرکززدایی منظور به اما است، آمستردام شهر هلند پایتخت. است نفر میلیون یک به نزدیک هلند مسلمانان جمعیت. هستند پروتستان

 Koninkrijk هلند پادشاهی اروپایی و اصلی بخش هلند. اند شده مستقر آن پیرامون یا الهه شهر در ها سفارتخانه و ها وزارتخانه از بسیاری

 از نیز غرب از و بلژیک با جنوب از و است همسایه آلمان با شرق از هلند. شود می شامل نیز مرکزی آمریکای در را جزایری که رود می بشمار

 ترین بزرگ دارد، که هایی اسکله تعداد و مساحت نظر از و است هلند بزرگ شهر دومین روتردام بندر. است جوار هم بریتانیا با دریا طریق

 .رود می شمار به نیز اروپا بندر
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 اقتصاد

 نزدیک سال همین در اقتصادی رشد نرخ و است بوده یورو میلیارد پانصد از بیش 2006 سال در( ملی تولید نه) هلند داخلی ناخالص تولید

 دوره در بیکاری نرخ. است شده گزارش درصد دو حدود میانگین بطور 2007 تا 200۵ سال از هلند در تورم رشد. است بوده درصد 3 به

 کشاورزی و دامداری. داراست جهان در را اول مقام گُل تجارتِ و پرورش در هلند(.کمتر و نفر هزار 400) است بوده درصد دو حدود مشابه

. دارند جهانی بانکداری و تجارت در بزرگی سهم کشورشان کوچکی رغم علی ها هلندی. شود می محسوب هلند اقتصاد های پایه از نیز

 از نیمی از بیش. هستند آن تجاری شرکای ترین مهم اروپا اتحادیه کشورهای و است هلند اصلی بازارهای از یکی آمریکا متحده ایاالت

 در است معروف شل داچ رویال به آن هلندی بخش که شرکت این. بریتانیا را مابقی و دارد اختیار در هلند را شل گازی -نفتی شرکت سهام

 از بخش و است طبیعی گاز ذخایر دارای نیز خود هلند. کند می فعالیت ایران جمله از جهان سراسر در گاز و نفت تجارت و استخراج زمینه

 فیلیپس به توان می هلندی بزرگ شرکتهای از. هستند هلند در مادر صنایع دیگر از شیمیایی صنایع و سازی کشتی. کند می صادر را آن

 فلورن یورو، به تبدیل از پیش هلند پول واحد. کرد اشاره( جهان در آبجو کنندگان تولید ترین عمده از یکی) هاینکن و( الکترونیک صنایع)

 .بود هلندی گیلدر یا

 

 

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - هلند

   ترین پایین          باالترین       قبلی      گذشته                    مالیات هلند

  صد در2۵.00              48.00       2۵.00     2۵.00                   شرکت مالیات نرخ

  صد در۵2.00    60.00        ۵2.00     ۵2.00    شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در17.۵0   21.00          21.00    21.00    فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  41,526 مساحت

 میلیون نفر 16,570,613 جمعیت

 آمستردام پایتخت

 یورو واحد پول

 .nl دامنه اینترنتی

شماره پیش  31+ 

 

 شهرهای هلند

 جمعیت ترتیب به شهرها

  جمعیت              استان              شهر  رتبه  جمعیت     استان          شهر      رتبه

 188٫017               فلیووالند      آلمیره               7  780٫1۵2  شمالی آمستردام      هلند 1

 184٫929               خرونینگن                 خرونینگن        8                 603٫42۵ جنوبی هلند      روتردام 2

 172٫219 شمالی برابانت           بــِرِدا 9  488٫370 جنوبی هلند    الهه 3

 161٫634               خِلدِرالند نَیمـِیخن      10 301٫632               اوترخت     اوترخت 4

 1۵6٫109                اُفریَسل اِنسخِده     11   212٫679  شمالی برابانت    اَیندهوون ۵

 1۵۵٫41۵               خلدرالند              اَپلدورن        12 203٫492  شمالی برابانت  تیلبورخ 6
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 آمستردام

 آنها تنوع که دهند می تشکیل تبارها خارجی یا خارجی مهاجران را تعداد این از نیمی و دارد جمعیت نفر میلیون یک به نزدیک شهر این

 خود را شهر این مردم میالدی 2016 سال آمار طبق. نیست کم آن در نیز زبانان فارسی جمعیت و رسد، می ملیت پنجاه و صد از بیش به

 دهند. می تشکیل ها ترک سپس و سورینامی مراکشی، مهاجرین بعد و ها هلندی
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 روتردام

 

 بندر و شهر. است شانگهای بندر از پس جهان بزرگ بندر دومین و اروپا بندر ترین بزرگ (Rotterdam :هلندی به) رتردام یا روتردام

 مساحت و بود نفر 618٫279 با برابر 2013 مارس ماه در روتردام جمعیت. است شده واقع هلند کشور در جنوبی هلند استان در روتردام

 شهر دومین آمستردام از پس روتردام. هستند تبار خارجی شهر این ساکنان از نیمی از بیش. است مربع کیلومتر 304٫22 رتردام بخش

 بر «اسخلد-ماس-راین» دلتای در آن راهبردی جایگاه. کند می رقابت جهان بندر ترین بزرگ عنوان به توکیو با و است هلند کشور بزرگ

 داده «اروپا دروازه» لقب شهر این به تا شده باعث آبی و هوایی های راه و ها جاده ها، آهن راه از انبوه ای سامانه قلب در و شمال دریای کناره

 و جهانی، جنگ در رتردام بمباران مدرن، معماری اراسموس، دانشگاه شهر، بودن چندفرهنگه خاطر به چنین هم روتردام. شود

 هنر از ای آمیزه آن شهرسازی که دانند می هلند شهرسازی و معماری پایتخت را رُتِردام. دارد شهرت خود ای رودخانه کناره اندازهای چشم

 .کنند می زندگی رتردام در گوناگون قومی و ملی فرهنگ 300 به نزدیک .است هلندی سنتی و مدرن شهرسازی و گارد آوان
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 الهه

 

 .هست نیز جنوبی هلند استان مرکز الهه .است کشور آن اداری پایتخت و هلند کشور غرب در شهری الهه

 .است شده گرفته( La Haye) فرانسه زبان در آن نام از فارسی زبان در شهر این نام

 پایتخت» لقب شهر این به. دارد قرار شهر این در سازمان این موسسه چند ستاد و است متحد ملل سازمان های پایتخت از یکی الهه

 اند. داده نیز «جهان حقوقی

 به هلند بزرگ شهر سومین روتردام، و آمستردام از پس الهه. است بوده نفر 474٬244 با برابر 2007 سال آمار اساس بر شهر این جمعیت

 .رود می شمار
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 هزینه زندگی در هلند

. باشد می فراغت اوقات به مربوط های فعالیت و پوشاک ، کتاب خرید ، عمومی نقل و حمل ، غذا شامل هلند در زندگی و تحصیل هزینه

 سال یک برای هلند در زندگی و تحصیل هزینه تقریبا. دارید نیز سالمت بیمه و مسکن اجاره برای هزینه یک شما ها این بر عالوه البته

 .است ماه در یورو 1100 الی 800 با برابر

 به است مربوط مخارج از% 37 ، هلند در خارجی دانشجویان مخارج روی بر مطالعات مجموع از ، Eurostudent سایت های آمار به توجه با

 به نسبت هلند در دانشجویان تحصیلی های هزینه. شود می خرج نقل و حمل جهت نیز% 3 و تحصیلی شهریه جهت% 1۵ ، خانگی وسایل

 .دارد قرار باالیی سطح در اروپایی های کشور سایر در ها هزینه همین میانگین

 خانه به مربوط های هزینه

 صرف شما درآمد از سوم یک که شد خواهید متوجه ، باشید تحصیلی بورس طریق از مثال عنوان به متوسط درآمد با دانشجو یک شما اگر

 .دارد هزینه ماه در یورو 600 الی 300 حدود هلند در متوسط اتاق یک. شود می خانه مخارج

 :کنیم می عرض شما خدمت ای اجاره ی خانه نوع به توجه با دانشجو یک برای را خانه های هزینه میانگین مثال برای اینجا در

 .دارد ماه در یورو 419 حدود ای هزینه کند اجاره را مستقل خانه یک تنهایی به دانشجو اگر

 ماه در یورو ۵72 با است برابر اتاقی هم یک با همراه دانشجویی زندگی هزینه

 ماه در یورو 340 با است برابر دانشجویی خوابگاه در زندگی هزینه

 زندگی های هزینه کلی طور به. شود کمتر ها آن مخارج میزان تا کنند می زندگی دانشجویی های خوابگاه در ، هلند در دانشجویان از% 29

 .باشد می باالتر ، المللی بین میانگین به نسبت هلند در

 اسکان و خانه به مربوط دیگر های هزینه

 ابتدا در کنید اجاره را ای خانه اینکه از قبل ، مثال برای. دارند وجود شما ی خانه اجاره در متفاوتی های هزینه که باشید داشته خاطر به

 داد قرار که هنگامی در بیعانه این البته. است ماه یک اجاره هزینه با برابر معموال آن هزینه که هستید منزل برای بیعانه پرداخت به نیاز

 گاهی. شد خواهد داده عودت شما به باشد نکرده تغییری ، شده دریافت که اولی روز به نسبت خانه وضعیت و باشد شده تمام خانه اجاره

 این و(  هستند اثاثیه بدون هلند در ها خانه بیشتر)  کنید قبول شما را منزلش اسباب که بخواهد شما از قبلی مستاجر است ممکن اوقات

 و شما بایست می ، هستید خانه اسباب دریافت به تمایل شما اگر.  خیر یا کنید قبول را ها آن دارید نیاز وسایل اگربه که شماست عهده بر
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 دیگر جایی در توانید می را وسایل این آیا که کنید بررسی آن از قبل توانید می شما همچنین و برسید توافق به قیمت سر بر قبلی مستاجر

 می اینترنت و زباله ، آب ، برق ، گاز های هزینه ، هلند در زندگی و تحصیل هزینه با رابطه در بعدی مورد.خیر یا نمایید خریداری تر ارزان

 بستگی اید گرفته سرویس ها آن از که شرکتی به ها هزینه این. خیر یا باشد شما خانه اجاره هزینه مجموعه زیر در است ممکن که باشد

 23 میانگین طور به نیز اینترنت هزینه. باشد می ماه در یورو  16۵ میانگین طور به اتاقه سه آپارتمان یک برای جانبی های هزینه. دارد

 . دارد هزینه ماه در یورو

 . باشد می یورو 3۵ ماهیانه هلند در نقل و حمل های هزینه میانگین

 تحصیل در هلند

 کنند واریز مربوطه دانشگاه حساب به را اولیه های هزینه از سری یک بایست می باشند می هلند تحصیلی ویزای اخذ خواهان که افرادی

 برای یورو ۵00 مبلغ ، یکسال بیمه جهت یورو ۵00 مبلغ ، تحصیلی سال نیم یک یا یکسال شهریه هزینه:  از عبارتند ها هزینه این که

 می واریز نظر مورد دانشگاه حساب به را ها هزینه این که کسانی است ذکر قابل. ماه 3 حداقل برای اتاق اجاره هزینه ، یکسال اقامت صدور

 دیگر به نسبت کمتری زمان مدت در هلند سفارت طرف از آنها ویزای و ندارند مالی پشتوانه اثبات یا و بانکی حساب به نیازی دیگر کنند

 می برخوردار هلند تحصیلی اقامت مزایای از کنند، می مهاجرت کشور این به تحصیلی صورت به که افرادی همچنین و شود می صادر افراد

 کنند طی باید دارند را تحصیل طریق از هلند به مهاجرت قصد که افرادی که است کارهایی از یکی روش این شوند،

 به توجه با. دارند المللی بین اعتباری ها دانشگاه علمی تحقیقات علت همین به برخوردارند باالیی بسیار علمی سطح از هلند های دانشگاه

 هلند در تحصیل زبان. است بسیاری تقاضای مورد کشور این تابعیت دریافت و هلند اقامت اخذ راستای در هلند به مهاجرت مسئله همین

 .باشد می آلمانی و انگلیسی زبان دو به

 چند از بایست می هلند های دانشگاه از پذیرش اخذ جهت دانشجویان البته باشد می سپتامبر اوایل از معموالً هلند در تحصیل سال شروع

 حتما بایست می هلند های دانشگاه در تحصیل ادامه متقاضیان. کنند نظر مورد دانشگاه در نام ثبت و مدارک تحویل به اقدام قبل ماه

 با و کرده شرکت ها دانشگاه ورودی امتحان در توانند می سن سال 21 حداقل با افراد صورت این غیر در باشند داشته را دیپلم مدرک

 .دهند ادامه خود تحصیالت به هلند های دانشگاه در تحصیل به قبولی نمره کسب

 هلند کارشناسی یا لیسانس مقطع در تحصیل

 همچنین. باشد می 12 باالی معدل با دیپلم مدرک داشتن ، کارشناسی مقطع در هلند در تحصیل و دانشجو اعزام شرایط از یکی

 کشور در زبان آموزشی های کالس در توانند می ندارند زبان مدرک که کسانی البته باشند داشته را 6 ایلتس مدرک بایست می دانشجویان
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 در را خود زبان مدرک داوطلبان هلند کشور تحصیلی ویزای گرفتن تر راحت برای که است این ما وکالی پیشنهاد اما کنند شرکت هلند

 .بگیرند ایران

 باید متقاضیان دلیل همین به است آلمانی زبان دوره این در تدریس زبان و انجامد می طول به سال 4 لیسانس مقطع در هلند در تحصیل

 را خود آلمانی زبان مدرک که کسانی است ذکر قابل. باشند داشته را آلمانی زبان B2 یا B1 مدرک هلند در ها دانشگاه از پذیرش اخذ برای

 تحصیلی ویزای میتوانند تر راحت ، هستند هلند در آلمانی زبان کالج های دوره در شرکت متقاضی که کسانی به نسبت اند گرفته ایران در

 لیسانس مقطع در دانشجویان. باشد می یورو 11000 تا 7000 حدود سالیانه لیسانس مقطع در ها دانشگاه شهریه. بگیرند را هلند کشور

 تحصیل است ذکر به الزم. میباشد یورو 100 تا 80 حدود چیزی هفته در افراد این حقوق. شوند کار مشغول را هفته در ساعت 10 میتوانند

 مدرک کشور این تحصیلی ویزای اخذ و هلند های دانشگاه در پذیرش الزامات از و نیست مقدور انگلیسی زبان زبان مدرک بدون هلند در

 .است انگلیسی زبان

 هلند دکترا و ارشد کارشناسی یا لیسانس فوق مقطع در تحصیل

 ساالنه لیسانس فوق مقطع در ها دانشگاه شهریه. برسانند پایان به سال 2 از کمتر در را خود لیسانس فوق دوره توانند می دانشجویان

 تا 160 حدود هفته در آنها حقوق که دارند را هفته در ساعت 20 کار اجازه دانشجویان مقطع این در. باشد می 1۵000 تا 11000 حدود مبلغی

 یا تحصیلی مقطع این در دانشجویان که انجامد می طول به سال 4 هلند های دانشگاه در دکترا مقطع در تحصیل ادامه. باشد می یورو 200

 به موفق که دانشجویانی. کنند پرداخت را دانشگاه شهریه خودشان یا کنند سپری را تحصیلی مقطع این تحصیلی بورسیه با توانند می

 برای رقابت دلیل همین به میکنند دریافت حقوق دالر 2000 حدود مبلغی ماه در ، شوند می هلند در دکترا مقطع تحصیلی بورسیه اخذ

 دکترا مقطع تحصیلی بورسیه اخذ داوطلب که کسانی. است زیاد بسیار تحصیلی بورسیه با همراه هلند در های دانشگاه از پذیرش گرفتن

 مقاالت و 6.۵ آیلتس زبان مدرک باید آن بر عالوه. باشند داشته معتبر های دانشگاه از را خود لیسانس فوق و لیسانس مدرک باید هستند

 داشته خود دکترای تز پشتیبانی برای مشاور استاد یک بایست می تحصیلی بورسیه اخذ داوطلبین همچنین.  باشند داشته را المللی بین

 های دانشگاه در دکترا مقطع تحصیلی بورسیه اخذ برای بیشتری شانس باشند داشته را شرایط این اغلب یا و همه که دانشجویانی. باشند

 .دارند را هلند

 مهاجرت به هلند

 :از طریق ویزای کاری

 از غیر به. باشید می کاری اجازۀ نیازمند هلند در کاری نوع هر انجام برای که بدانید باید هلند، کشور مهاجرتی مقررات و قوانین طبق بر

 این دارد وجود زمینه این در که این مسئله و. ندارند هلند کشور در کار برای کاری اجازۀ داشتن نیازمند که اروپا اتحادیۀ کشورهای اتباع



کاسپین مهاجر مشاوران بین الملل  
www.caspianmohajer.com 

 27واحد  4طبقه  104خیابان پاسداران روبروی درب بانک مرکزی ساختمان سینا پالک ابتدای آدرس : 

 22871424 - 22879936 - 22879934 – 22887813 – 22887812 – 22887811تلفن : 

 کشور در شرایط این به توجه با شخصی و باشد داده آگهی هلند کشور خود در ماه 3 مدت به را نظر مورد شغل ابتدا باید کارفرما که است

 و باشد نشده یافت نظر مورد پست برای شخصی باز و باشند نداده آگهی اروپا اتحادیۀ کل در نیز سپس و باشد نداشته حضور سوئد

 و ها توانائی دارای باید متقاضی شده ارائه توضیحات به توجه با بنابراین. نمایند کار  به دعوت کلیدی نیروی عنوان به را متقاضی

 .باشد داشته باالیی شانس ویزا این در پذیرش خصوص در بتواند تا باشد استعدادهائی

 کشور نظیر کشورهائی که باشید داشته نظر در هم را امر این اما باشد می دشوار امری خارجی کشور یک در مناسب شغل یافتن کل در

 .باشد نمی هم ذهن از دور امری چندان شغل یافتن بنابراین هستند مواجه کاری جوان نیروی کمبود با هلند

 بدانید که باشد می ضروری نیز نکته این ذکر. ندارید کاری اجازۀ به نیاز کرواسی از غیر به باشید اروپا اتحادیۀ کشورهای از صورتیکه در و

 .نمایند دریافت بیمه توانند می کار به اشتغال محض به متقاضیان

 : گذاری از طریق سرمایه 

 : دارد نیاز آن به گذاری سرمایه طریق از هلند در اقامت برای گذار سرمایه شخص که الزاماتی

 یک در گذاری سرمایه ،برای دولتی صندوق یک یا و مشارکت یک در یا و هلندی شرکت یک در € 1،2۵0،000 حداقل گذاری سرمایه

 . باشد شده شناخته رسمیت به اقتصادی امور وزارت توسط صندوق آن و( NVP) انجمن عضو صندوق آن بایستی می مشارکت صندوق

 تواند می افزوده ارزش این حال ، گیرد می قرار بررسی مورد هلند اقتصاد به افزوده ارزش منظور به هلندی های شرکت در گذاری سرمایه

 : گیرد صورت طریق چند از

 ثبت یک ثبت شکل به تواند می که شده ثبت شرکت طرح در نوآوری ،ایجاد باشد کرده ایجاد سال پنج عرض در شغلی موقعیت 10 حداقل

 مواد و کشاورزی)  های زمینه در باال ردیف شرکت یک در گذاری سرمایه یا و ،(فنی غیر یا آوری فن یا) نوآوری در گذاری سرمایه ، اختراع

 گذاری سرمایه این که نماند ناگفته(  آب و بهداشت ، باغبانی ، نقل و حمل ، پیشرفته تکنولوژی با  انرژی ، صنعت ،  شیمیایی مواد ، غذایی

 . شود انجام تواند نمی ملک خرید در

 : نماید گذاری سرمایه هلند کشور در طریق سه از تواند می گذار سرمایه فرد

 دولتی های صندوق در گذاری سرمایه -3 ، مشترک گذاری سرمایه -2 ، شرکت ثبت – 1 
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 :هلند آدرس سفارت

 ۳۳ پالک ـ شرقی یکم خیابان ـ شهرزاد بلوار ـ پاسداران خیابان تهران، تهران، نشانی :

    ۷-۲۲۵۶۷۰۰۵-۰۲۱     تلفن :

 

بار و هر بار به مدت دوسال تمدید  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان تابعیت  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  می

 کشور هلند را به دست آورد.

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 هلند بهترین مشاوره را به شما میدهند،.اقامت 

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

    


