
Trade Opportunities Report

People's Republic of China

Edition: December 2021

2021ديسمبر : صدار ا



Table of Content

• Introduction 

• China country profile

• Trade Between UAE and China

• Top Export Product Values from UAE to China in 2020

• Top Export Product Values Growth from UAE to China 2016-2020

• Top Import Product Values of China from the World in 2020

• Top Import Product Values Growth of China from the World 2016-2020

• Estimated Export Potential Product Values from UAE to China

•

•

•

•

•

•

•

•



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



China country profile

• China is the richest country in the world. It has the largest middle

class in the world since 2015. China has the world's second

largest economy when measured by nominal GDP, and the

world's largest economy since 2014 when measured by

purchasing power parity.

• China's GDP reached $15.66 trillion in 2020. It has natural

resources worths around 23 trillion dollars, 90% of which are coal

and rare earth metals.

•

•



Trade Between UAE and China

2020Total UAE Exports to Chinaالصينإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from Chinaالصينمناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

29,420
Million AED

144,497
Million AED



Top Export Product Values from UAE 
to China in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
في الصينصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 35,712

760110 ألومنيوم غير مخلوط: ألومنيوم بأشكال خام 665

250300 .والكبريت املرسب والكبريت الغروي( زهر الكبريت)كبريت من جميع األنواع، عدا الكبريت املتسامي :  571

720712  من الكربون 0.25%محتوية على أقل من : منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخالئط
 
: ...وزنا 497

740400 .فضالت وخردة نحاس :  310

170199 ، بحالته الصلبة ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر 
 
غيره: غيره : وسكروز نقي كيميائيا 205

252310  ( كلنكر)أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه األسمنت املكتل غير املطحون املسمى 
 
: ...وإن كان ملونا 170

281410 نشادر ال مائي: نشادر ال مائي أو محلوله املائي 167

790112  من الزنك99.99% محتوى على اقل من: زنك غير مخلوط : زنك بأشكال خام
 
وزنا 145

480519 ...ورق وورق مقوى أخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك املحددة  125



Top Export Product Values from UAE 
to China in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to China in 

2020 (AED Million)

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 35,712

760110 Aluminium, not alloyed, unwrought 665

250300 Sulphur of all kinds (excluding sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur) 571

720712 Semi-finished products of iron or non-alloy steel containing, by weight, < 0,25% of carbon, . . . 497

740400 Waste and scrap, of copper (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted . . . 310

170199 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form (excluding cane and beet sugar . . . 205

252310 Cement clinkers 170

281410 Anhydrous ammonia 167

790112 Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight < 99,99% of zinc 145

480519 Fluting paper, uncoated, in rolls of a width > 36 cm or in square or rectangular sheets with . . . 125



Top Export Product Values from UAE 
to China in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
في الصينصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

740200 .من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي( أنودات)نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة :  94

720310 ...منتجات حديدية متحصل عليها باالختزال املباشر لخامات الحديد وغيره من املنتجات الحديدية اإلسفنجية،  87

253090 غيرها: مواد معدنية غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر 76

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  68

251512 ...، ومرمر، 2.5رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسيه أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري ال يقل عن 67

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  64

711319 ...من معادن : حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 57

130212 ...أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، -عصارات وخالصات نباتية؛ مواد بكتينية و بكتينات وبكتات؛ أجار  32

261000 .خامات كروم ومركزاتها:  30

852349 " ...سمارت كارت" ، أشرطة، أجهزة تخرين غير طيارة ذات حالة صلبة ، البطاقات الذكية (اقراص) اسطوانات 25



Top Export Product Values from UAE 
to China in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to China in 

2020 (AED Million)

740200 Copper, unrefined; copper anodes for electrolytic refining 94

720310 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore, in lumps, pellets or similar forms 87

253090 Arsenic sulfides, alunite, pozzuolana, earth colours and other mineral substances, n.e.s. 76

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold . . . 68

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square . . . 67

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 64

711319 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not . . . 57

130212 Extracts of liquorice (excluding that with a sucrose content by weight of > 10% or in the form . . . 32

261000 Chromium ores and concentrates 30

852349 Optical media for the recording of sound or of other phenomena (excluding unrecorded and goods . . . 25



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل-صادرات اإلمارات  إلى الصين 

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

382440 ...بما في )روابط محضره لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات املرتبطة بها  1435

390390 :غيرها: بوليميرات الستيرين، بأشكالها األولية 1270

621010 ...من نسج داخلة : 59.07أو 59.06أو 59.03أو 56.03أو 56.02ألبسة، مصنوعة من نسج داخلة في البنود  1095

271320 قار نفطي: نفط، قار نفطي ورواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية( كوك)مجمر  1084

330790 ...محضرات معدة لالستعمال قبل الحالقة أو أثناء الحالقة أو بعد الحالقة، ومزيالت الروائح الجسدية،  690

270810 زفت: زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر 640

701090 ...و قناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من األوعية املماثلة من (دمجانات)قوارير ضخمة  610

630790 غــــــــيرها: أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 548

720241  من الكربون 4%محتوية على أكثر من : كروم -حديد : خالئط حديدية
 
وزنا 520

711319 ...من معادن : حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 484



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

Product Code Product Description
UAE Exports to China in 2020 

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

382440 Prepared additives for cements, mortars or concretes 1435

390390 Polymers of styrene, in primary forms (excluding polystyrene, styrene-acrylonitrile copolymers . . . 1270

621010 Garments made up of felt or nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated . . . 1095

271320 Petroleum bitumen 1084

330790 Depilatories and other perfumery, toilet or cosmetic preparations, n.e.s. 690

270810 Pitch obtained from coal tar or from other mineral tars 640

701090 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a kind used . . . 610

630790 Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s. 548

720241 Ferro-chromium, containing by weight > 4% of carbon 520

711319 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not . . . 484



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل-صادرات اإلمارات  إلى الصين 

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

701939 ...وطبقات ( فوال)صفائح رقيقة (: مثل، الخيوط والنسج)ومصنوعاتها ( بما فيها صوف الزجاج)ألياف من زجاج  455

721420 ...أو "الدرفلة"قضبان من حديد،أومن صلب من غير الخالئط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق باالسطوانات 452

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  450

290122 (بروبيلين)بروبين : غير مشبعة(: ال حلقية)هيدروكربونات ال دورية  419

390319 :غيرها: البولي ستيرين: بوليميرات الستيرين، بأشكالها األولية 363

760720 ...وأن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل )أوراق من الومنيوم  355

442090 ...خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للحلي أو املجوهرات وأصناف مماثلة من خشب؛تماثيل وأصناف  351

740319 غيرها: نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 326

670419 ...شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل وماشابهها، مستعارة، من شعر بشري أو حيواني أومن مواد نسجية؛ مصنوعات  302

680422 ...أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أوالجرش أو نزع االلياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم  294



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

Product Code Product Description
UAE Exports to China in 2020 

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

701939 Webs, mattresses, boards and similar nonwoven products, of glass fibres (excluding mats and . . . 455

721420 Bars and rods, of iron or non-alloy steel, with indentations, ribs, groves or other deformations . . . 452

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 450

290122 Propene "propylene" 419

390319 Polystyrene, in primary forms (excluding expansible) 363

760720 Aluminium foil, backed, of a thickness (excluding any backing) of <= 0,2 mm (excluding stamping . . . 355

442090 Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, . . . 351

740319 Copper, refined, unwrought (excluding copper in the form of billets, wire-bars, cathodes and . . . 326

670419 False beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of synthetic textile materials . . . 302

680422 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for sharpening, . . . 294



Top Import Product Values of China 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
واردات الصين من العالم في عام 

(مليون درهم)2020

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 647,099

854231 ...معالجات وأجهزة تحكم، : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  629,133

260111 ...خامات حديد ومركزاتها، عدا (: رماد البيريت)خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد املحمص  415,901

854232 ذاكرات: متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  349,640

854239 غيرها: متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  260,559

120190 غيرها: فول الصويا،وان كان مكسرا 145,068

851770 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  131,101

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 130,659

260300 .خامات نحاس ومركزاتها:  125,873

740311 ومقاطعها( كاثودات)أقطاب سالبة : نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 103,404



Top Import Product Values of China 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 
China from the World in 2020 

(AED Million)

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 647,099

854231 Electronic integrated circuits as processors and controllers, whether or not combined with . . . 629,133

260111 Non-agglomerated iron ores and concentrates (excluding roasted iron pyrites) 415,901

854232 Electronic integrated circuits as memories 349,640

854239 Electronic integrated circuits (excluding such as processors, controllers, memories and amplifiers) 260,559

120190 Soya beans, whether or not broken (excluding seed for sowing) 145,068

851770 Parts of telephone sets, telephones for cellular networks or for other wireless networks and . . . 131,101

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 130,659

260300 Copper ores and concentrates 125,873

740311 Copper, refined, in the form of cathodes and sections of cathodes 103,404



Top Import Product Values of China 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
واردات الصين من العالم في عام 

(مليون درهم)2020

847170 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  94,095

271111 غاز طبيعي: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 85,854

847330  أو بصفة رئيسية في ( عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها)أجزاء ولوازم 
 
...معدة لإلستعمال حصرا 71,605

901380 ؛أجهزةليزر، عدا الصمامات 
 
مشمولة في بنود أخر أكثر تخصيصا

 
...أدوات الكريستال السائل التي ال تؤلف أصنافا 70,720

330499 ...، بما فيها محضرات الوقاية (غير األدوية)ومستحضرات للعناية بالبشرة ( مكياج)مستحضرات تجميل أو زينة  58,313

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  54,919

270112 ...فحم حجري، : فحم حجري؛ فحم حجري مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبه مماثلة مصنوعة من فحم حجري  50,930

852990  أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من 
 
...85.28الى 85.25أجزاء معدة لإلستعمال حصرا 50,856

848620  أو بصفة رئيسية في صنع البوالت أو الرقائق شبه املوصلة 
ُ
...آالت وأجهزة من األنواع املستعملة حصرا 50,144

854233 (امبلفاير) مضخمات : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  45,299



Top Import Product Values of China 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 
China from the World in 2020 

(AED Million)

847170 Storage units for automatic data-processing machines 94,095

271111 Natural gas, liquefied 85,854

847330 Parts and accessories of automatic data-processing machines or for other machines of heading . . . 71,605

901380 Liquid crystal devices, n.e.s. and other optical appliances and instruments not elsewhere specified . . . 70,720

330499 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), . . . 58,313

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, . . . 54,919

270112 Bituminous coal, whether or not pulverised, non-agglomerated 50,930

852990 Parts suitable for use solely or principally with transmission and reception apparatus for . . . 50,856

848620 Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated . . . 50,144

854233 Electronic integrated circuits as amplifiers 45,299



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

كود املنتج توصيف املنتج
من أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات الصين

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

90710 غير مجروش و ال مسحوق (: كبوش وسيقان وثمار)قرنفل  2045

740312 قضبان األسالك: نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 1772

80310 بالنتان: ، طازج أو مجفف"البالنتان"موز، بما فيه  1294

90831 غير مجروش و ال مسحوق (: قاقلة)حب الهال (: قاقله)، وحب الهال (غالفه الغشائي)جوز الطيب و بسباسته 865

30323 ...من نوع )اسماك بلطي : 03.04أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم األسماك املذكورة في البند  815

270400 ؛ فحم معوجات( كوك)فحم مجمر : 
 
.أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتال 600

370298 ...أفالم بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق املقوى  553

70960 ( :فليفله أو فلفل)ثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا: خضر أخر، طازجة أو مبردة 514

90931 ...غير مجروشه : بذور كمون : ،شمر،كزبرة، كمون، كراويه؛ عرعر(جاذبة)بذور يانسون، يانسون صيني أونجمي  495

720719  من الكربون 0.25%محتوية على أقل من : منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخالئط
 
: ...وزنا 485



Product Code Product Description
China Products Imports from the World in 

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

90710 Cloves, whole fruit, cloves and stems, neither crushed nor ground 2045

740312 Copper, refined, in the form of wire-bars 1772

80310 Fresh or dried plantains 1294

90831 Cardamoms, neither crushed nor ground 865

30323 Frozen tilapia "Oreochromis spp." 815

270400 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon 600

370298 Photographic film, sensitised, in rolls, unexposed, with perforations, for monochrome photography, . . . 553

70960 Fresh or chilled fruits of the genus Capsicum or Pimenta 514

90931 Cumin seeds, neither crushed nor ground 495

720719 Semi-finished products of iron or non-alloy steel containing, by weight, < 0,25% of carbon, . . . 485

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



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

كود املنتج توصيف املنتج
من أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات الصين

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

21011 ...لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل، مملحة أوفى ماء مملح، أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة  476

252310  ( كلنكر)أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه األسمنت املكتل غير املطحون املسمى 
 
: ...وإن كان ملونا 452

720291 تيتانيوم-سيليكو -تيتانيوم، حديد -حديد : غيرها : خالئط حديدية 422

720270 موليبدنيوم-حديد : خالئط حديدية 400

160290 ...غيرها، بما فيها املحضرات : محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء و أطراف أومن دم حيواني  372

720310 ...ة، منتجات حديدية متحصل عليها باالختزال املباشر لخامات الحديد وغيره من املنتجات الحديدية اإلسفنجي 365

720120 ...حديد صب خام من غير الخالئط : ، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر"سبيجل"خام وحديد صب ( ظهر)حديد صب  360

252329  ( كلنكر)أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه األسمنت املكتل غير املطحون املسمى 
 
: ...وإن كان ملونا 340

71320 (جار بانزوز)حمص : بقول قرنية يابسة، مقشور، وإن كانت منزوعة الغاللة أو مفلقة أو مكسرة  333

252100 ...؛ حجر جيري وأحجار كلسية أخر من األنواع املستعملة في صنع (فلكس)مساعد للصهر ( كلس ي)حجر جيري :  324



Product Code Product Description
China Products Imports from the World in 

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

21011 Hams, shoulders and cuts thereof of swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in 476

252310 Cement clinkers 452

720291 Ferro-titanium and ferro-silico-titanium 422

720270 Ferro-molybdenum 400

160290 Prepared or preserved meat, offal or blood (excluding meat or offal of poultry, swine and bovine . . . 372

720310 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore, in lumps, pellets or similar forms 365

720120 Non-alloy pig iron in pigs, blocks or other primary forms, containing by weight >= 0,5% phosphorus 360

252329 Portland cement (excluding white, whether or not artificially coloured) 340

71320 Dried, shelled chickpeas "garbanzos", whether or not skinned or split 333

252100 Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of . . . 324

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



China

Estimated Export Potential Product Values
Jewellery

798 Million AED
Product Code

711319

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to China

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



China

Estimated Export Potential Product Values

469 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Beauty and Make-up Products

330499



China

Estimated Export Potential Product Values

228 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Wire of Refined Copper

740811



China

Estimated Export Potential Product Values

199 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Electric Distribution Boards Cabinets

853710



China

Estimated Export Potential Product Values

191 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Sanitary Appliances

848180



China

Estimated Export Potential Product Values

181 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Food Preparations Products

210690



China

Estimated Export Potential Product Values

119 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Shaving and Deodorant Products

330790



China

Estimated Export Potential Product Values

114 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Milk and Cream Products

40221



China

Estimated Export Potential Product Values

96 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Infant Food Products

190110



China

Estimated Export Potential Product Values

86 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to China

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Unwrought Aluminium Alloys

760110



References & Sources
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https://uaechambers.com/ar/

Ministry of Economy

https://www.moec.gov.ae/

United Nations Commodity Trade Statistics Database 

http://comtrade.un.org/

International Trade Centre

https://www.intracen.org/

املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء
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غرف االمارات

https://uaechambers.com/ar/

االقتصادوزارة 

https://www.moec.gov.ae/

بيانات األمم املتحدة االحصائية لتجارة السلع األساسيةقاعدة 

http://comtrade.un.org/

الدوليةالتجارة مركز 

https://www.intracen.org/



Contact Us

P O Box: 662 Ajman

United Arab Emirates

Phone: 80070

https://www.facebook.com/pages/Ajman-Chamber-of-Commerce-and-Industry/402758069741816
https://www.facebook.com/pages/Ajman-Chamber-of-Commerce-and-Industry/402758069741816
https://www.instagram.com/Ajman_Chamber/
https://www.instagram.com/Ajman_Chamber/
https://www.youtube.com/channel/UC8TcietgHZ1joaWnsOrCtIA
https://www.youtube.com/channel/UC8TcietgHZ1joaWnsOrCtIA
https://twitter.com/Ajman_Chamber
https://twitter.com/Ajman_Chamber
https://www.ajmanchamber.ae/
https://www.ajmanchamber.ae/

