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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



Netherlands country profile

• The Netherlands economy is the world's 17th

largest national economy by nominal GDP, 17th by

purchasing power parity, and 11st by GDP per

capita.

• The Netherlands is the world's 7th largest exporter

and the 6th largest importer in 2020. It also ranks

No. 5 in terms of FDI.

•

•



Trade Between UAE and Netherlands

2020Total UAE Exports to Netherlandsهولنداإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from Netherlandsهولندامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

5,955
Million AED

5,204
Million AED



Top Export Product Values from UAE to 
Netherlands in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
صادرات اإلمارات  إلى هولندا

(مليون درهم)2020عام 

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  1624

760120 خالئط الومنيوم: ألومنيوم بأشكال خام 1044

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  256 

760110 ألومنيوم غير مخلوط: ألومنيوم بأشكال خام 184 

851830 ...وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات ( ميكروفونات)مذياعات للصوت  175

401110 ...بما في ذلك سيارات )من األنواع املستعملة للسيارات الركوب : إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط 173

330300 (.دى تواليت-أو)عطور ومياه للتجميل  168

854231 ...معالجات وأجهزة تحكم، : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  159

847170 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  123

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  122



Top Export Product Values from UAE to 
Netherlands in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to 

Netherlands in 2020 (AED 
Million)

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 1624

760120 Unwrought aluminium alloys 1044

271012 Light oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals which >= 90% by volume "incl. ... 256 

760110 Aluminium, not alloyed, unwrought 184 

851830 Headphones and earphones, whether or not combined with microphone, and sets consisting of a ... 175

401110 New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for motor cars, incl. station wagons and racing ... 173

330300 Perfumes and toilet waters (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) 168

854231 Electronic integrated circuits as processors and controllers, whether or not combined with ... 159

847170 Storage units for automatic data-processing machines 123

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a ... 122



Top Export Product Values from UAE to 
Netherlands in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي فهولنداصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  98

840999  أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 
ً
...غيرها : غيرهــــــا : 84.08أو 84.07أجزاء معدة حصرا 69

970110  باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 
ً
...وعدااألصناف املصنعة، 49.06لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا 65

760429 غيرها: من خالئط الومنيوم : ، من الومنيوم (بروفيالت)قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة  54

880330 ...أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات : 88.02أو البند 88.01أجزاء األصناف الداخلة في البند  51

890520 ...، روافع عائمة، وغيرها من السفن (كراكات)سفن إرشاد ضوئي، سفن إطفاء الحريق، سفن جارفة أو كاسحة  49

844399 ...آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من مكونات الطباعة الداخلة في  49

847330  أو بصفة رئيسية في ( عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها)أجزاء ولوازم 
ً
...معدة لإلستعمال حصرا 43

220820 ؛ مشروبات روحية، مشروبات % 80يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن( غير محول )كحول إيثيل غير معطل 
ً
...حجما 41

852580 ...، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل (تلفزيون )أجهزة إرسال لإلذاعة أو اإلذاعة املصورة 39



Top Export Product Values from UAE to 
Netherlands in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Netherlands 

in 2020 (AED Million)

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or ... 98

840999 Parts suitable for use solely or principally with compression-ignition internal combustion ... 69

970110 Paintings, e.g. oil paintings, watercolours and pastels, and drawings executed entirely by ... 65

760429 Bars, rods and solid profiles, of aluminium alloys, n.e.s. 54

880330 Parts of aeroplanes or helicopters, n.e.s. (excluding those for gliders) 51

890520 Floating or submersible drilling or production platforms 49

844399 Parts and accessories of printers, copying machines and facsimile machines, n.e.s. (excluding ... 49

847330 Parts and accessories of automatic data-processing machines or for other machines of heading ... 43

220820 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 41

852580 Television cameras, digital cameras and video camera recorders 39



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل -هولنداصادرات اإلمارات  إلى 

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

853190 ...مثل األجراس والصفارات ولوحات الدالله أو البيان وأجهزة )أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية  477

850760 ...مدخرات من : كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواًء كانت مستطيلة أو مربعة أم ال( جماعات)مدخرات  444

851830 ...وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات ( ميكروفونات)مذياعات للصوت  435

852560 ...، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل (تلفزيون )أجهزة إرسال لإلذاعة أو اإلذاعة املصورة 374

340130 ...صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لإلستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة،  367

392190 غيرها: وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن( أفالم)ألواح وصفائح وأغشيه  356

844339 ...آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من مكونات الطباعة الداخلة في  346

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  333

350610 ...غراء محضر وغيره من املواد الالصقة املحضرة، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة لإلستعمال  313

844399 ...آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من مكونات الطباعة الداخلة في  300



Product Code Product Description
UAE Exports to Netherlands in 
2020 (AED Million) – Annual 

growth in value 2016-2020 )%(

853190 Parts of electric sound or visual signalling apparatus, n.e.s. 477

850760 Lithium-ion accumulators (excluding spent) 444

851830 Headphones and earphones, whether or not combined with microphone, and sets consisting of a ... 435

852560 Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, incorporating reception apparatus 374

340130 Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid ... 367

392190 Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, reinforced, laminated, supported or similarly ... 356

844339 Printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined (excluding those ... 346

271012 Light oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals which >= 90% by volume "incl. ... 333

350610 Products suitable for use as glues or adhesives put up for retail sale as glues or adhesives, ... 313

844399 Parts and accessories of printers, copying machines and facsimile machines, n.e.s. (excluding ... 300

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



كود املنتج توصيف املنتج
معدل -هولنداصادرات اإلمارات  إلى 

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

848210 مدحرجات ذات كرات: ، ذات كرات أو دواليب"بول بيرنج" مدحرجات  273

392010 ...وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة (أفالم)ألواح وصفائح وأغشية  273

970110  باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 
ً
...وعدااألصناف املصنعة، 49.06لوحات وصور ورسوم مرسومة كليا 271

847160 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  267

900490 غيرها: نظارات مصححه أو واقية أو غيرها، وما يماثلها 264

721923 ...غير مشغولة : مم أو أكثر600، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض "مدرفلة"منتجات مسطحة مرققة باالسطوانات  258

540490 ...مم؛ صفيحات 1ديسيتكس أو أكثر،ال يزيد أي مقاس ملقطعها العرض ي عن 67شعيرات مفردة تركيبية بمقاس  257

392390 : ...أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق، من لدائن 257

640299 غــــــــيرها: أحذية أخر : أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن 256

841319 ...مضخات محتوية أو معدة الحتواء أداة : مضخات للسوائل،وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوائل 254

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



Product Code Product Description
UAE Exports to Netherlands in 
2020 (AED Million) – Annual 

growth in value 2016-2020 )%(

848210 Ball bearings 273

392010 Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of ethylene, not reinforced, ... 273

970110 Paintings, e.g. oil paintings, watercolours and pastels, and drawings executed entirely by ... 271

847160 Input or output units for automatic data-processing machines, whether or not containing storage ... 267

900490 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other (excluding spectacles for ... 264

721923 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, ... 258

540490 Strip and the like, e.g. artificial straw, of synthetic textile material, with an apparent ... 257

392390 Articles for the conveyance or packaging of goods, of plastics (excluding boxes, cases, crates ... 257

640299 Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding covering the ankle or ... 256

841319 Pumps for liquids, fitted or designed to be fitted with a measuring device (excluding pumps ... 254

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



Top Import Product Values of Netherlands 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
2020من العالم في عام هولنداواردات 

(مليون درهم)

270900  
ً
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 80665

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  54061

999999 سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع- 46395

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  37211

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  33513

854231 ...معالجات وأجهزة تحكم، : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  29684

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  28138

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  25026

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  19017

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  18332



Top Import Product Values of Netherlands 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Netherlands from the World in 
2020 (AED Million)

270900
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

80665

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

54061

999999
Commodities not elsewhere specified

46395

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

37211

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

33513

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

29684

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

28138

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

25026

851712
Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks

19017

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

18332



Top Import Product Values of Netherlands 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
2020من العالم في عام هولندا واردات 

(مليون درهم)

848690  أو بصفة رئيسية في صنع البوالت أو الرقائق شبه املوصلة 
ُ
...آالت وأجهزة من األنواع املستعملة حصرا 15697

901890 ...أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  14813

854239 غيرها: متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  14636

870390  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 14588

382600  على اقل من ( بيوديزل )ديزل حيوي : 
ً
...وزنا من زيوت نفط او من زيوت 70%ومخاليطه، وإن كان محتويا 14424

844399 ...آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من مكونات الطباعة الداخلة في  12157

847330  أو بصفة رئيسية في ( عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها)أجزاء ولوازم 
ً
...معدة لإلستعمال حصرا 11598

901839 ...أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  11270

847170 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  10825

847150 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  10373



Top Import Product Values of Netherlands 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Netherlands from the World in 
2020 (AED Million)

848690 Parts and accessories for machines and apparatus of a kind used solely or principally for the ... 15697

901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. 14813

854239 Electronic integrated circuits (excluding such as processors, controllers, memories and amplifiers) 14636

870390 Motor cars and other vehicles principally designed for the transport of persons, incl. station ... 14588

382600 Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum ... 14424

844399 Parts and accessories of printers, copying machines and facsimile machines, n.e.s. (excluding ... 12157

847330 Parts and accessories of automatic data-processing machines or for other machines of heading ... 11598

901839 Needles, catheters, cannulae and the like, used in medical, surgical, dental or veterinary ... 11270

847170 Storage units for automatic data-processing machines 10825

847150 Processing units for automatic data-processing machines, whether or not containing in the same ... 10373



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

كود املنتج توصيف املنتج
ن مهولندا أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات 

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

860699 غيرها: غيرها : عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع 607

761410 ...ذات نواة : أسالك مجدولة، كابالت، أمراس مضفورة وما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء  524

040719 غيرها: بيض مخصب للتفريخ: بيض طيور بقشرة،طازج أو محفوظ أو مطبوخ 446

740312 قضبان األسالك: نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 425

551411  من تلك األلياف، مخلوطة 85% أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من
ً
...وزنا 389

711292 ...نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضالت أخر محتوية  342

740200 .من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي( أنودات)نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة :  335

740100 .؛ نحاس مرسب(مات)نحاس نصف خام :  329

010613 جمال وحيوانات اخر من فصيلة الجمال: الثدييات : حيوانات حية أخر  312

720928 ...، على البارد، من حديد، أو من صلب من غير الخالئط، بعرض "مدرفلة"منتجات مسطحة مرققة باالسطوانات  294



Product Code Product Description
Netherlands Products Imports from the 
World in 2020 - Annual growth in value  

2016-2020 )%(

860699 Railway or tramway goods vans and wagons (excluding those specially designed for the transport ... 607

761410 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, with steel core (excluding ... 524

040719 Fertilised birds' eggs for incubation (excluding of domestic fowls) 446

740312 Copper, refined, in the form of wire-bars 425

551411 Plain woven fabrics containing predominantly, but < 85% polyester staple fibres by weight, ... 389

711292 Waste and scrap of platinum, incl. metal clad with platinum, and other waste and scrap containing ... 342

740200 Copper, unrefined; copper anodes for electrolytic refining 335

740100 Copper mattes; cement copper (precipitated copper) 329

010613 Live camels and other camelids [Camelidae] 312

720928 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of >= 600 mm, not in coils, simply ... 294

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



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

كود املنتج توصيف املنتج
ن مهولنداأعلى معدالت النمو ملنتجات واردات 

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

300670 ...محضرات مقدمة بشكل هالم، معدة لإلستعمال : من هذا الفصل( 4)محضرات وأصناف صيدلية، مذكورة في املالحظة  255

600524 ...داخلة ، عدا تلك ال"(جالون "بما فيها تلك املصنوعة على آالت تصنير األشرطة املزركشه)أقمشة مصنرات السدى 247

261690 غيرها: خامات معادن ثمينة ومركزاتها 245

681291
نوعات ألياف حرير صخري مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات املاغنسيوم؛ مص

... 244

711100 .معادن عادية أوفضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البالتين،بأشكال خام أو نصف مشغولة :  242

030332 ...بلورونيكتيداي، )أسماك مفلطحة : 03.04أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم األسماك املذكورة في البند  237

850231 :تعمل بقوة الرياح : مجموعات توليد أخر : مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية  231

251611  ( بورفيرى )جرانيت و حجر سماقي 
ً
...وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبة تشذيبا 227

400130 ...، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة بأشكالها األولية أو (جوتا بركا)مطاط طبيعي، بالته، طبرخة  221

291461 ...رنة كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنت 206



Product Code Product Description
Netherlands Products Imports from the 
World in 2020 - Annual growth in value  

2016-2020 )%(

300670 Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts ... 255

600524 Printed cotton warp knit fabrics "incl. those made on galloon knitting machines", of a width ... 247

261690 Precious-metal ores and concentrates (excluding silver ores and oncentrates) 245

681291 Clothing, clothing accessories, footwear and headgear of asbestos or of mixtures with a basis ... 244

711100 Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured 242

030332 Frozen plaice "Pleuronectes platessa" 237

850231 Generating sets, wind-powered 231

251611 Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones ... 227

400130 Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, ... 221

291461 Anthraquinone 206

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



Netherlands

Estimated Export Potential Product Values

30 Million AED
Product Code

080212

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Netherlands

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or Dried Almonds



Netherlands 

Estimated Export Potential Product Values

26 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Jewellery

711319



Netherlands

Estimated Export Potential Product Values

24 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or Dried cashew 

080132



Netherlands 

Estimated Export Potential Product Values

18 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Household Refrigerators 

841821 



Netherlands 

Estimated Export Potential Product Values

18 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Television and radio devices 

852580 



Netherlands 

Estimated Export Potential Product Values

16 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Lead-acid Batteries

850710 

Product Code

850710 



Netherlands 

Estimated Export Potential Product Values

15 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Motor boats and motor yachts

890392 



Netherlands

Estimated Export Potential Product Values

13 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Air conditioning machines

841510  



Netherlands

Estimated Export Potential Product Values

11 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Food preparations

210690  



Netherlands 

Estimated Export Potential Product Values

11 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Netherlands 

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Tea

90230  
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https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics.aspx
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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

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/

