
مكونات الدخل السنوي حسب مجموعات الجنسية - مجموع الدورات
COMPONENTS OF ANNUAL INCOME BY NAT. GRS - TOTAL ROUNDS

Table code  IES 98-03-05 رمز الجدولSample   عينــــه( Value in Dhs.   القيمة بالدرهم )

 Nat. gr   مجموعة الجنسيةAnnual Income        الدخل السنوي

األسر األسيويةاألسر األوروبيةاألسر العربيةاألسر المواطنةمكونات الدخل
 Income Components       Local H.HS.         %Arab Households%European H.HS.%Asian H.HS.%

الدخل من العمل
Income from work74,631,86848.3531,134,22981.5349,489,65294.6873,107,22485.30

الدخل من الممتلكات
Income from properties63,656,25041.246,894,00018.052,782,8935.3212,571,67414.67

الدخل من التحويالت
Income from Transfers16,077,31710.41162,2000.42__22,9000.03

جملة الدخل
T. Income154,365,435100.0038,190,429100.0052,272,545100.0085,701,798100.00

عدد األسر
No. of H.HS576288144720

متوسط دخل األسرة
H.H Income average267,996132,606363,004119,030

عدد األفراد بدون خدم
No. of INDS (excl. servs)4,3021,5884682,901

متوسط دخل الفرد
IND.,Income average35,88224,049111,69329,542

عدد المتكسبين
No. of earners1,151396167939

متوسط دخل المتكسب
Earner, Income average134,11496,440313,00991,269

  Adopting the weighted IND income Average In the sample of each Nat. Gr. & the  *ّ* باستخدام المتوسطات المرجحة لدخل الفرد بدون خدم بالعينة بكل مجموعة جنسية وتقديرات  
.estimates of INDS  (Excl. servs) of the universe of each Nat. Gr at Mid of 1998 as weightsعدد األفراد بدون خدم منتصف عام 1998 بمجتمع آل مجموعة جنسية آأوزان  



Sample   عينــــه( Value in Dhs.   القيمة بالدرهم )

 Nat. gr   مجموعة الجنسية     Annual Income الدخل السنوي

مجموع األسر وتجمعات جملة األسر (م +غ.م)*األسر غير المواطنة*تجمعات العمالمكونات الدخل
العمال*

 Income ComponentsCollective Lobors %Non- Local H.HS%  Total H.HS (L+N.L)      %Total H.HS + 
Collective Labors%

الدخل من العمل
Income from work9,964,47697.6142,612,26988.60243,374,83577.76237,869,69781.67

الدخل من الممتلكات
Income from properties356,4002.421,955,10713.3361,891,80919.7847,714,52916.38

الدخل من التحويالت
Income from Transfers114,2830.077,694,3952.465,671,8981.95ــ

جملة الدخل
T. Income10,320,876100.00164,681,660100.00312,961,039100.00291,256,124100.00

عدد األسر
No. of H.HS5001,1521,7282,228

متوسط دخل األسرة
H.H Income average20,642142,953181,112130,725

عدد األفراد بدون خدم
No. of INDS (excl. servs)5004,9579,2599,759

متوسط دخل الفرد
IND.,Income average20,64233,22233,80129,845

عدد المتكسبين
No. of earners5001,5022,6533,153

متوسط دخل المتكسب
Earner, Income average20,642109,642117,96592,374

  Adopting the weighted IND income Average In the sample of each Nat. Gr. & the  *ّ* باستخدام المتوسطات المرجحة لدخل الفرد بدون خدم بالعينة بكل مجموعة جنسية وتقديرات  
.estimates of INDS  (Excl. servs) of the universe of each Nat. Gr at Mid of 1998 as weightsبدون خدم منتصف عام 1998 بمجتمع آل مجموعة جنسية آأوزان 


