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Introduction

• This report is issued for Ajman Chamber of Commerce and

Industry members with the aim of identifying export

opportunities available in the ten targeted global markets

in line with the contribution of exceeding the barrier of 205

billion dirhams within the 10 10 government export

development program project that targets 10 global

markets and increases the value of annual exports to

these markets by 10%.

•

10 x 10



Australia country profile

• Australia ranked fifth in the Index of Economic Freedom in

2017 and ranked 13th in the world in terms of the size of the

economy and has the tenth highest per capita gross

domestic product, estimated at 55,692 US dollars.

• Australia also ranked third in the United Nations Human

Development Index for the year 2017. Melbourne reached

number 1 for the fourth consecutive year in The Economist's

2014 list of the world's most liveable cities, and Australia

rose to the 12th place globally in terms of nominal GDP in

2021, and ranks 25th in the world in exporting goods and

among the 20 largest importing countries.

•

•



Trade Between UAE and Australia

2020Total UAE Exports to Australiaاسترالياإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from Australiaاستراليامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

4,669
Million AED

4,128
Million AED



Top Export Product Values 
from UAE to Australia in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
في يا استرالصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 2,102

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  853

310210 وان كانت بشكل محاليل مائية( يوريا)البولة : ، معدنية أو كيميائية(أزوتية)أسمدة نيتروجينية  509

740811 مم6يزيد اكبر مقاس ملقطعها العرض ي عن : من نحاس نقي : أسالك من نحاس 303

711319 ...من معادن : حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 89

701090 ...و قناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من األوعية املماثلة من (دمجانات)قوارير ضخمة  75

90230  
 
، في عبوات جاهزة للتداول الفوري ال يزيد ( مخمر) شاي أسود: شاي، وإن كان منكها

 
...وشاي مخمر جزئيا 71

850720 ...مدخرات بالرصاص، : كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء  كانت مستطيلة أو مربعة أم ال( جماعات)مدخرات  28

570320 ...من نايلون أو من بولي أميدات : سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة 28

570330 ...من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية، : سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة 26



Top Export Product Values 
from UAE to Australia in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Australia in 

2020 (AED Million)

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 2,102

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, . . . 853

310210 Urea, whether or not in aqueous solution (excluding that in pellet or similar forms, or in . . . 509

740811 Wire of refined copper, with a maximum cross-sectional dimension of > 6 mm 303

711319 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not . . . 89

701090 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a kind used . . . 75

90230 Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in immediate packings . . . 71

850720 Lead acid accumulators (excluding spent and starter batteries) 28

570320 Carpets and other floor coverings, of nylon or other polyamides, tufted "needle punched", whether . . . 28

570330 Carpets and other floor coverings, of man-made textile materials, tufted "needle punched", . . . 26



Top Export Product Values 
from UAE to Australia in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
في يا استرالصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

870829 ...بما في )أجزاء ولوازم أخر لألبدان: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  21

392010 ...وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة (أفالم)ألواح وصفائح وأغشية  18

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  16

842129 ...أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل  15

854449 ...وغيرها من املواصالت املعزولة للكهرباء ( بما فى ذلك الكابالت متحدة املحور )أسالك وكابالت معزوله  13

870810 واقيات الصدمات وأجزاؤها: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  13

700529  أو صفائح، وان ( فلوت)زجاج متحصل علية بالتعويم 
 
...وزجاج مجلوأو مصقول الوجه أو الوجهين، الواحا 11

480519 ...ورق وورق مقوى أخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك املحددة  11

480511 ...ورق وورق مقوى أخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك املحددة  11

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  11



Top Export Product Values 
from UAE to Australia in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Australia in 

2020 (AED Million)

870829 Parts and accessories of bodies for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more . . . 21

392010 Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of ethylene, not reinforced, . . . 18

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 16

842129 Machinery and apparatus for filtering or purifying liquids (excluding such machinery and apparatus . . . 15

854449 Electric conductors, for a voltage <= 1.000 V, insulated, not fitted with connectors, n.e.s. 13

870810 Bumpers and parts thereof for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, . . . 13

700529 Float glass and surface ground and polished glass, in sheets, but not otherwise worked (excluding . . . 11

480519 Fluting paper, uncoated, in rolls of a width > 36 cm or in square or rectangular sheets with . . . 11

480511 Semi-chemical fluting paper, uncoated, in rolls of a width > 36 cm 11

300210 Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained . . . 11



Top Export Product Values Growth 
from UAE to Australia 2016-2020

كود املنتج توصيف املنتج
ل معد-صادرات اإلمارات  إلى استراليا 

النمو السنوي من حيث القيمة بين
2016-2020)%(

392310 ...صناديق : أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق، من لدائن 497

870190 :ذات قدرة محرك , غيرها (: 87.09عدا العربات الجرارة الداخلة في البند )جرارات  459

391729  )أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها 
 
...انابيب ومواسير وخراطيم، : ، من اللدائن(فواصل، وصالت وأكواع مثال 457

570190 ...من مواد نسجية : سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات خمل معقود أوملفوف، وإن كانت جاهزة 387

731442 ...، شباك وألواح وسياجات شبكية من أسالك حديد (بما فيها األشرطة املقفلة بدون نهايات)نسج معدنية،  252

760410 من املنيوم غير مخلوط: ، من الومنيوم (بروفيالت)قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة  251

680291 ...مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا األصناف املذكورة في البند ( عدا حجر اإلردواز)أحجار نصب وبناء  238

90240  
 
، في عبوات أخر( مخمر)شاي أسود : شاي، وإن كان منكها

 
.وشاي مخمر جزئيا 200

851830 ...وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات ( ميكروفونات)مذياعات للصوت  182

382440 ...بما في )روابط محضره لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات املرتبطة بها  169



Top Export Product Values Growth 
from UAE to Australia 2016-2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Australia in 2020 

(AED Million) – Annual growth in 
value 2016-2020 )%(

392310 Boxes, cases, crates and similar articles for the conveyance or packaging of goods, of plastics 497

870190 Tractors (excluding those of heading 8709, pedestrian-controlled tractors, road tractors for . . . 459

391729 Rigid tubes, pipes and hoses, of plastics (excluding those of polymers of ethylene, propylene . . . 457

570190 Carpets and other textile floor coverings, of textile materials, knotted, whether or not made . . . 387

731442 Grill, netting and fencing, of iron or steel wire, not welded at the intersection, coated with . . . 252

760410 Bars, rods and profiles, of non-alloy aluminium, n.e.s. 251

680291 Marble, travertine and alabaster, in any form (excluding tiles, cubes and similar articles . . . 238

90240 Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in immediate packings . . . 200

851830 Headphones and earphones, whether or not combined with microphone, and sets consisting of a . . . 182

382440 Prepared additives for cements, mortars or concretes 169



Top Export Product Values Growth 
from UAE to Australia 2016-2020

كود املنتج توصيف املنتج
ل معد-صادرات اإلمارات  إلى استراليا 

النمو السنوي من حيث القيمة بين
2016-2020)%(

382440 ...بما في )روابط محضره لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات املرتبطة بها  169

830249 ...لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في األثاث واألبواب والساللم والنوافذ  155

910211 ...ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا الداخلة في البند  151

842129 ...أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل  149

760429 غيرها: من خالئط الومنيوم : ، من الومنيوم (بروفيالت)قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة  147

570242 ...سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة،  139

481810 ...وما يماثلة، حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليولوزية "تواليت"ورق صحي بما فيه ورق التجميل  136

390730 ...بولى اسيتاالت وبولى ايثيرات أخر وراتنجات أبيوكسيدية، بأشكالها االولية؛ بولى كربونات، راتنجات  132

850440 ...مثل مقومات التيار ووشائع تأثير كهربائي " )اليكتروستاتيكه"محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة  130

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  127



Top Export Product Values Growth 
from UAE to Australia 2016-2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Australia in 2020 

(AED Million) – Annual growth in 
value 2016-2020 )%(

382440 Prepared additives for cements, mortars or concretes 169

830249 Base metal mountings, fittings and similar articles (excluding locks with keys, clasps and . . . 155

910211 Wrist-watches, whether or not incorporating a stop-watch facility, electrically operated, with . . . 151

842129 Machinery and apparatus for filtering or purifying liquids (excluding such machinery and apparatus . . . 149

760429 Bars, rods and solid profiles, of aluminium alloys, n.e.s. 147

570242 Carpets and other floor coverings, of man-made textile materials, woven, not tufted or flocked, . . . 139

481810 Toilet paper in rolls of a width of <= 36 cm 136

390730 Epoxide resins, in primary forms 132

850440 Static converters 130

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 127



Top Import Product Values of  
Australia from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
واردات استراليا من العالم في عام

(مليون درهم)2020

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  33,514

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 24,699

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  21,790

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 17,582

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  16,994

870421 ...ديزل )غيرها، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط : سيارات لنقل البضائع 14,944

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  14,264

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  14,007

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  12,449

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  8,325



Top Import Product Values of  
Australia from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Australia from the World in 2020 
(AED Million)

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, . . . 33,514

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 24,699

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold . . . 21,790

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 17,582

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, . . . 16,994

870421 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston . . . 14,944

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a . . . 14,264

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 14,007

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 12,449

271012 Light oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals which >= 90% by volume "incl. . . . 8,325



Top Import Product Values of  
Australia from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
واردات استراليا من العالم في عام

(مليون درهم)2020

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  7,870

870333  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 7,076

999999 سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع 6,208

630790 غــــــــيرها: أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 5,736

880230 ...بما )؛ مركبات فضائية (والطائرات العادية" الهليوكوبتر"مثل الطائرات العمودية )مركبات جوية أخر  5,565

847150 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  5,299

210690 :غيرهــــــا: محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر 5,131

870322  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 4,844

870324  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 4,767

901890 ...أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  4,724



Top Import Product Values of  
Australia from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Australia from the World in 2020 
(AED Million)

300210 Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained . . . 7,870

870333 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 7,076

999999 Commodities not elsewhere specified 6,208

630790 Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s. 5,736

880230 Aeroplanes and other powered aircraft of an unladen weight > 2000 kg but <= 15000 kg (excluding . . . 5,565

847150 Processing units for automatic data-processing machines, whether or not containing in the same . . . 5,299

210690 Food preparations, n.e.s. 5,131

870322 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 4,844

870324 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 4,767

901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. 4,724



Top Import Product Values Growth 
of  Australia from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
يا أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات استرال

معدل النمو السنوي من حيث -من العالم
)%(2020-2016القيمة بين 

100191 تقاوى للبذار: غيرها: وخليط حنطه مع شيلم ( قمح)حنطة  1297

151610 ، معدلة األستره 
 
 أو جزئيا

 
...املتغيره )دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها، مهدرجة كليا 481

710811 ...داول غير معد للت: ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  481

720150 ...خالئط حديد صب خام؛ حديد صب: ، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر"سبيجل"خام وحديد صب ( ظهر)حديد صب  390

470691 ...عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق املقوى معدة إلعادة التصنيع أو من مواد  348

847979 ...آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصه قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل  340

271111 غاز طبيعي: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 339

282540 ...هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأمالحهما غير العضوية؛ قواعد أخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات  336

100830 حبوب العصافير: حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر  296

30442 ...شرائح طازجة أو : ، طازجة أو مبردة أو مجمدة(وإن كانت مفرومة)شرائح سمك وغيرها من لحوم األسماك 279



Product Code Product Description
Australia Products Imports from the World 

in 2020 - Annual growth in value  2016-
2020 )%(

100191 Seed of wheat and meslin, for sowing (excluding durum) 1297

151610 Animal fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, . . . 481

710811 Gold, incl. gold plated with platinum, for non-monetary purposes 481

720150 Alloy pig iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other primary forms 390

470691 Mechanical pulp of fibrous cellulosic material (excluding that of bamboo, wood, cotton linters . . . 348

847979 Passenger boarding bridges (excluding of a kind used in airports) 340

271111 Natural gas, liquefied 339

282540 Nickel oxides and hydroxides 336

100830 Canary seed 296

30442 Fresh or chilled fillets of trout "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, . . . 279

Top Import Product Values Growth 
of  Australia from the World in 2020



Top Import Product Values Growth 
of  Australia from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
يا أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات استرال

معدل النمو السنوي من حيث -من العالم
)%(2020-2016القيمة بين 

20712 ...، طازجة أو مبردة أو مجمدة 01.05لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن املذكورة في البند  263

292221 ...نافتوالت أمينية وفينوالت أمينية أخر، غير تلك التي تحتوي : مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية 262

750300 .فضالت وخردة نيكل:  244

100610 (.أرز بغالفه الزهري )أرز غير مقشور : أرز  216

281410 نشادر ال مائي: نشادر ال مائي أو محلوله املائي 215

846011 االت تقويم السطوح املنبسطه التحكم فيها باالرقام 212

220720 ؛ كحول إيثيل معطل80% ، عياره الكحولي الحجمي(غير محول )كحول إيثيل غير معطل 
 
( ...محول )أو كثر حجما 199

480550 ...ورق وورق مقوى أخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك املحددة  196

30626 ، غير مجمدة(كرنجون كرنجون , بندالوس)املياه الباردة ( قريدس أو جمبري ) ربيان  181

261590 غيرها: خامات نيوبيوم، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها 172



Product Code Product Description
Australia Products Imports from the World 

in 2020 - Annual growth in value  2016-
2020 )%(

20712 Frozen fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces 263

292221 Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 262

750300 Waste and scrap, of nickel (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted . . . 244

100610 Rice in the husk, "paddy" or rough 216

281410 Anhydrous ammonia 215

846011 Flat-surface grinding machines, for working metal, in which the positioning in any one axis . . . 212

220720 Denatured ethyl alcohol and other spirits of any strength 199

480550 Felt paper and paperboard, in rolls of a width > 36 cm or in square or rectangular sheets with . . . 196

30626 Cold-water shrimps and prawns "Pandalus spp., Crangon crangon", even smoked, whether in shell . . . 181

261590 Niobium, tantalum or vanadium ores and concentrates 172

Top Import Product Values Growth 
of  Australia from the World in 2020



Australia

Estimated Export Potential Product Values
Jewellery

147 Million AED
Product Code

711319

Estimated Export Potential Product 
Values from UAE to Australia

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Australia

Estimated Export Potential Product Values

60 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Floating or Submersible Platforms

890520



Australia

Estimated Export Potential Product Values

43 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Motor Vehicles for the Transport of  Goods

870421



Australia

Estimated Export Potential Product Values

28 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Unwrought Aluminium Alloys

760120



Australia

Estimated Export Potential Product Values

25 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Electrical Batteries

850710



Australia

Estimated Export Potential Product Values

15 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Laundry Washing Machines

845011



Australia

Estimated Export Potential Product Values

12 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Food Preparations Products

210690



Australia

Estimated Export Potential Product Values

12 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Air Conditioning Machines

841510



Australia

Estimated Export Potential Product Values

10 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Beauty and Make-up Products

330499



Australia

Estimated Export Potential Product Values

8 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Australia

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or dried dates

80410
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Contact Us

P O Box: 662 Ajman

United Arab Emirates

Phone: 80070

https://www.facebook.com/pages/Ajman-Chamber-of-Commerce-and-Industry/402758069741816
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