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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



Italy country profile

• Italy's economy is the 3rd largest national economy

in the European Union, the 8th largest by nominal

GDP in the world and the 13th largest by GDP in

purchasing power parity. Italy is also a founding

member of the European Union, the Eurozone, The

Organisation for Economic Co-operation and

Development, the G7 and the G20.

• Notably, Italy is the world's 10th largest exporter,

with $632 billion exports in 2019.

•

•



Trade Between UAE and Italy

2020Total UAE Exports to Italyايطالياإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from Italyايطاليامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

19,078
Million AED

16,231
Million AED



Top Export Product Values 
from UAE to Italy in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
في ا ايطاليصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  17,084

760120 خالئط الومنيوم: ألومنيوم بأشكال خام 426

711299 ...نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضالت أخر محتوية  422

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 281

732599 غيرها: غيرها : مصنوعات أخر مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب 99

850490 ...مثل مقومات التيار ووشائع تأثير كهربائي " )اليكتروستاتيكه"محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة  48

760110 ألومنيوم غير مخلوط: ألومنيوم بأشكال خام 46

701090 ...و قناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من األوعية املماثلة من (دمجانات)قوارير ضخمة  34

691010 ...ومقاعد مراحيض " بيدية"ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض إستبراء ( مجالي)أحواض غسيل  32

390210 :بولي بروبلين: بوليميرات بروبلين أو اوليفينات أخر، بأشكالها األولية 28



Top Export Product Values 
from UAE to Italy in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Italy in 2020 

(AED Million)

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold . . . 17,084

760120 Unwrought aluminium alloys 426

711299 Waste and scrap of silver, incl. metal clad with silver, and other waste and scrap containing . . . 422

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 281

732599 Cast articles of iron or steel, n.e.s. (excluding articles of non-malleable cast iron, and . . . 99

850490 Parts of electrical transformers and inductors, n.e.s. 48

760110 Aluminium, not alloyed, unwrought 46

701090 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a kind used . . . 34

691010 Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing . . . 32

390210 Polypropylene, in primary forms 28



Top Export Product Values 
from UAE to Italy in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
في ا ايطاليصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

722790 غيرها: بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خالئط صلب أخر" مدرفلة"عيدان، مرققة باالسطوانات  26

540490 ...مم؛ صفيحات 1ديسيتكس أو أكثر،ال يزيد أي مقاس ملقطعها العرض ي عن 67شعيرات مفردة تركيبية بمقاس  24

711319 ...من معادن : حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 21

730300 .مجوفة، من حديد صب( بروفيالت)مواسير وأنابيب وأشكال خاصة :  19

880330 ...أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات : 88.02أو البند 88.01أجزاء األصناف الداخلة في البند  19

740400 .فضالت وخردة نحاس :  17

420221 حقائب يدويه سطحها الخارجى من جلد 14

760200 .خردة و فضالت من الومنيوم:  12

690790 الخزف بالط أرضيات خزفي 11

730423 ...مواسير و انابيب : ، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب(بروفيالت)مواسير وأنابيب و أشكال خاصة  10



Top Export Product Values 
from UAE to Italy in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Italy in 2020 

(AED Million)

722790 Bars and rods of alloy steel other than stainless, hot-rolled, in irregularly wound coils (excluding . . . 26

540490 Strip and the like, e.g. artificial straw, of synthetic textile material, with an apparent . . . 24

711319 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not . . . 21

730300 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron 19

880330 Parts of aeroplanes or helicopters, n.e.s. (excluding those for gliders) 19

740400 Waste and scrap, of copper (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted . . . 17

420221 Handbags, whether or not with shoulder straps, incl. those without handles, with outer surface . . . 14

760200 Waste and scrap, of aluminium (excluding slags, scale and the like from iron and steel production, . . . 12

690790 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and . . . 11

730423 Drill pipe, seamless, of a kind used in drilling for oil or gas, of iron or steel (excluding . . . 10



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل-ايطاليا صادرات اإلمارات  إلى 

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

721391 ...بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد،أومن صلب من " مدرفلة"عيدان، مشكلة باالسطوانات  367

722790 غيرها: بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خالئط صلب أخر" مدرفلة"عيدان، مرققة باالسطوانات  340

620193 ...، سترات واقية (بما فيها سترات التزلج)، عباءات،انوراكات "كابات"معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام  307

620341 ...أوفرول " ، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها"أنسامبالت"بدل،أطقم 265

611012 ...، وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، من "جيليه"، وصديريات "كارديجان" ، وسويترات "بلوفرات" كنزات  257

611420 من قطن: من مصنرات أو كروشيةأخرى، ألبسة  245

730840 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  231

610190 ...، سترات واقية (بما فيها سترات التزلج)، عباءات، انوركات "كابات"معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام  214

620461 ...عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، " جيبات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين،تنانير "أنسامبالت"بدل،أطقم  211

846310 ...مناضد : تعمل دون إقتطاع املادة ( سيرميت)عدد آلية أخر لشغل املعادن أو الخالئط املعدنية الخزفية  189



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

Product Code Product Description
UAE Exports to Italy in 2020 (AED 
Million) – Annual growth in value 

2016-2020 )%(

721391 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel, of circular . . . 367

722790 Bars and rods of alloy steel other than stainless, hot-rolled, in irregularly wound coils (excluding . . . 340

620193 Men's or boys' anoraks, windcheaters, wind jackets and similar articles, of man-made fibres . . . 307

620341 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of wool or fine animal . . . 265

611012 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of hair of Kashmir "cashmere" . . . 257

611420 Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., of cotton, knitted or . . . 245

730840 Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping (excluding composite sheetpiling . . . 231

610190 Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets . . . 214

620461 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of wool or fine animal . . . 211

846310 Draw-benches for metal bars, tubes, profiles, wire or the like 189



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل-ايطاليا صادرات اإلمارات  إلى 

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

854140 ...صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة؛ أدوات شبة موصلةحساسة للضوء، بما في ذلك  185

830241 ...لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في األثاث واألبواب والساللم والنوافذ  184

830140 ...، من معادن عادية؛ (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)ومزاليج " غاالت"أقفال ومغاليق  175

844319 ...آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من مكونات الطباعة الداخلة في  174

620469 ...عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، " جيبات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين،تنانير "أنسامبالت"بدل،أطقم  173

611090 ...، وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، من "جيليه"، وصديريات "كارديجان" ، وسويترات "بلوفرات" كنزات  169

420299 وحقائب السفر وأكياس التسوق أو األدوات وصناديقغيرها من علب  164

611120 من قطن: ألبسة وتوابع البسة، لصغار األطفال، من مصنرات أو كروشية 163

851490 ...الكهربائي أو " بالتأثير" بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث )أفران كهربائية للصناعة أو املختبرات  161

854460 ...وغيرها من املواصالت املعزولة للكهرباء ( بما فى ذلك الكابالت متحدة املحور )أسالك وكابالت معزوله  157



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

Product Code Product Description
UAE Exports to Italy in 2020 (AED 
Million) – Annual growth in value 

2016-2020 )%(

854140 Photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in . . . 185

830241 Base metal mountings and fittings suitable for buildings (excluding locks with keys and hinges) 184

830140 Locks of base metal (excluding padlocks and locks for motor vehicles or furniture) 175

844319 Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components . . . 174

620469 Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile materials . . . 173

611090 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of textile materials, knitted . . . 169

420299 Travelling-bags, shopping or tool bags, jewellery boxes, cutlery cases and similar, with outer . . . 164

611120 Babies' garments and clothing accessories of cotton, knitted or crocheted (excluding hats) 163

851490 Parts of electric industrial or laboratory furnaces and ovens, incl. of those functioning by . . . 161

854460 Electric conductors, for a voltage > 1.000 V, insulated, n.e.s. 157



Top Import Product Values of  
Italy from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
من العالم في عام ايطاليا واردات 

(مليون درهم)2020

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 59,326

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  48,419

271121 غاز طبيعي: في حالة غازية: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 29,742

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  29,684

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  28,268

870332  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 23,509

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  17,525

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  15,516

300439 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  15,201

870322  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 14,559



Top Import Product Values of  
Italy from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of Italy 

from the World in 2020 (AED 
Million)

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 59,326

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, . . . 48,419

271121 Natural gas in gaseous state 29,742

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold . . . 29,684

300210 Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained . . . 28,268

870332 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 23,509

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 17,525

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, . . . 15,516

300439 Medicaments containing hormones or steroids used as hormones but not antibiotics, put up in . . . 15,201

870322 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 14,559



Top Import Product Values of  
Italy from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
من العالم في عام ايطاليا واردات 

(مليون درهم)2020

630790 غــــــــيرها: أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 13,250

870321  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 13,193

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  12,474

870390  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 12,014

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  10,918

740311 ومقاطعها( كاثودات)أقطاب سالبة : نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 10,603

870331  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 8,990

870899 خر: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 
ُ
غيرها: أجزاء ولوازم أ 8,448

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 8,277

880330 ...أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات : 88.02أو البند 88.01أجزاء األصناف الداخلة في البند  8,139



Top Import Product Values of  
Italy from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of Italy 

from the World in 2020 (AED 
Million)

630790 Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s. 13,250

870321 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 13,193

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a . . . 12,474

870390 Motor cars and other vehicles principally designed for the transport of persons, incl. station . . . 12,014

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 10,918

740311 Copper, refined, in the form of cathodes and sections of cathodes 10,603

870331 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 8,990

870899 Parts and accessories, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, . . . 8,448

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 8,277

880330 Parts of aeroplanes or helicopters, n.e.s. (excluding those for gliders) 8,139



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

كود املنتج توصيف املنتج
من ا ايطاليأعلى معدالت النمو ملنتجات واردات 

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

890200 .سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر ملعالجة منتجات الصيد أو حفظها :  793

292690 غيرها: مركبات ذات وظيفة نيتريلية 300

470693 ...عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق املقوى معدة إلعادة التصنيع أو من مواد  280

291461 ...رنة كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنت 245

440210  (بما في ذلك فحم القشور أو النوى )فحم خشبي 
 
(بامبو ) من بوص هندي : ، وإن كان مكتال 222

730520  )مواسير وأنابيب أخر
 
...، ذات مقاطع عرضية دائرية، (امللحومة أو املبرشمة أو املغلقة بطريقة مماثلة مثال 208

730519  )مواسير وأنابيب أخر
 
...، ذات مقاطع عرضية دائرية، (امللحومة أو املبرشمة أو املغلقة بطريقة مماثلة مثال 203

150290 :غيره: 15.03شحوم ودهون فصائل البقر،الضأن او املاعز، عدا تلك الداخلة في البند  197

740100 .؛ نحاس مرسب(مات)نحاس نصف خام :  156

848010 ...أو ( عدا قوالب صب السبائك)صناديق قولبة لصب املعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن  156



Product Code Product Description
Italy Products Imports from the World in 

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

890200 Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products . . . 793

292690 Nitrile-function compounds (excluding acrylonitrile, 1-cyanoguanidine "dicyandiamide", fenproporex . . . 300

470693 Semi-chemical pulp of fibrous cellulosic material (excluding that of bamboo, wood, cotton linters . . . 280

291461 Anthraquinone 245

440210 Bamboo charcoal, incl. shell or nut charcoal, whether or not agglomerated (excluding used as . . . 222

730520 Casing of a kind used in drilling for oil or gas, having circular cross-sections and an external . . . 208

730519 Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having circular cross-sections and an external . . . 203

150290 Fats of bovine animals, sheep or goats (excluding tallow, oleostearin and oleo-oil) 197

740100 Moulding boxes for metal foundry 156

848010 Copper mattes; cement copper (precipitated copper) 156

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



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

كود املنتج توصيف املنتج
من ا ايطاليأعلى معدالت النمو ملنتجات واردات 

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

721891 : ...دأأو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للص( اينجوت)صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك  154

750511 ...قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة : ، أسالك، من نيكل (بروفيالت)قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة  149

681291 نوعاتمصألياف حرير صخري مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات املاغنسيوم؛  142

292221 ...نافتوالت أمينية وفينوالت أمينية أخر، غير تلك التي تحتوي : مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية 142

30325 ...من نوع )اسماك بلطي : 03.04أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم األسماك املذكورة في البند  137

911012  
 
...؛ عدد حركة (مجموعات لعدد الحركة)عدد حركة أصناف صناعه الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئيا 136

890120 ...ن سف: ، سفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع "فيربوت" سفن وبواخر رحالت ومعديات  135

21092 ...لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل، مملحة أوفى ماء مملح، أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة  124

720450 .: ..ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب( اينجوت)خردة وفضالت، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك  117

711031 :بأشكال خام أو بشكل مسحوق : روديوم : بالتين، بأشكال خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق  115



Product Code Product Description
Italy Products Imports from the World in 

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

721891 Semi-finished products of stainless steel, of rectangular "other than square" cross-section 154

750511 Bars, rods, profiles and wire, of non-alloy nickel, n.e.s. (excluding electrically insulated . . . 149

681291 Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 142

292221 Clothing, clothing accessories, footwear and headgear of asbestos or of mixtures with a basis . . . 142

30325 Frozen carp "Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys . . . 137

911012 Incomplete watch movements, assembled 136

890120 Tankers 135

21092 Meat and edible offal, salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat . . . 124

720450 Remelting scrap ingots of iron or steel (excluding products whose chemical composition conforms . . . 117

711031 Rhodium, unwrought or in powder form 115

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



Italy

Estimated Export Potential Product Values
Fresh or Dried Almonds

50 Million AED
Product Code

80212

Estimated Export Potential Product 
Values from UAE to Italy

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Italy

Estimated Export Potential Product Values

46 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or Dried Walnuts

80231



Italy

Estimated Export Potential Product Values

20 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Air Conditioning Machines

841510



Italy

Estimated Export Potential Product Values

17 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Suits

620319



Italy

Estimated Export Potential Product Values

16 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Laundry Washing Machines

845011



Italy

Estimated Export Potential Product Values

16 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Refrigerator

841810



Italy

Estimated Export Potential Product Values

15 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Ferrous Products

720310



Italy

Estimated Export Potential Product Values

10 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Cruise Ships & Boats

890110



Italy

Estimated Export Potential Product Values

8 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Prepared or Preserved Tomatoes

200290



Italy

Estimated Export Potential Product Values

8 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product 

Values from UAE to Italy

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fishes

160414



References & Sources

Federal Competitiveness and Statistics Authority

https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics.aspx

UAE Chambers

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

https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics.aspx

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/

