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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



New Zealand country profile

•

52

•40

2020

• The economy of New Zealand is a highly developed

free-market economy. It is the world's 52nd largest

national economy by nominal GDP, 63rd by purchasing

power parity and 24rd by GDP per capita.

• New Zealand ranks No. 40 in terms of outward FDI, and 

exported $86.4 billion in 2020.



Trade Between UAE and New Zealand

2020Total UAE Exports to New Zealandنيوزيلنداإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from New Zealandنيوزيلندامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

383
Million AED

2,032
Million AED



Top Export Product Values from UAE 
to New Zealand in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ندانيويزلصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020في عام 

701090 ...و قناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من األوعية املماثلة من (دمجانات)قوارير ضخمة  54

570330 ...من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية، : سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة 33

390120 :أو أكثر 0.94بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل : بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 29

740811 مم6يزيد اكبر مقاس ملقطعها العرض ي عن : من نحاس نقي : أسالك من نحاس 24

880330 ...أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات : 88.02أو البند 88.01أجزاء األصناف الداخلة في البند  23

40221 ...بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال : ألبان وقشدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  15

711319 ...من معادن : حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 11

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  10

390190 :غيرها: بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 9

700510  أو صفائح، وان ( فلوت)زجاج متحصل علية بالتعويم 
ً
...وزجاج مجلوأو مصقول الوجه أو الوجهين، الواحا 9



Top Export Product Values from UAE 
to New Zealand in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to New 

Zealand in 2020 (AED 
Million)

701090 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a kind used ... 54

570330 Carpets and other floor coverings, of man-made textile materials, tufted "needle punched", ... 33

390120 Polyethylene with a specific gravity of >= 0,94, in primary forms 29

740811 Wire of refined copper, with a maximum cross-sectional dimension of > 6 mm 24

880330 Parts of aeroplanes or helicopters, n.e.s. (excluding those for gliders) 23

40221 Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 1,5%, unsweetened 15

711319 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not ... 11

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 10

390190 Polymers of ethylene, in primary forms (excluding polyethylene and ethylene-vinyl acetate ... 9

700510 Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, having an absorbent, reflecting ... 9



Top Export Product Values from UAE 
to New Zealand in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ندانيوزيلصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020في عام 

843143  أو بصورة رئيسية لإلستعمال مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود من 
ً
...الى 84.25أجزاء معدة حصرا 8

40120 ...تحتوي على دسم بنسبة تزيد : ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  7

392010 ...وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة (أفالم)ألواح وصفائح وأغشية  7

870899 خر: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 
ُ
غيرها: أجزاء ولوازم أ 6

540720 ...أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية،بما فيها األقمشة املتحصل عليها من املواد الداخلة في  6

570310 من صوف أو وبر ناعم: سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة 6

730690 ...مثل، املضمومة الحواف أو امللحومة أو املبرشمة )مجوفة أخر ( بروفيالت)مواسير وأنابيب وأشكال خاصة  6

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  5

570231 ...سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة،  5

40210 ...بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال : ألبان وقشدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  4



Top Export Product Values from UAE 
to New Zealand in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to New 

Zealand in 2020 (AED 
Million)

843143 Parts for boring or sinking machinery of subheading 8430.41 or 8430.49, n.e.s. 8

40120 Milk and cream of a fat content by weight of > 1% but <= 6%, not concentrated nor containing ... 7

392010 Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of ethylene, not reinforced, ... 7

870899 Parts and accessories, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, ... 6

540720 Woven fabrics of strip or the like, of synthetic filament, incl. monofilament of >= 67 decitex ... 6

570310 Carpets and other floor coverings, of wool or fine animal hair, tufted "needle punched", whether ... 6

730690 Tubes, pipes and hollow profiles "e.g., open seam, riveted or similarly closed", of iron or ... 6

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a ... 5

570231 Carpets and other floor coverings, of wool or fine animal hair, woven, not tufted or flocked, ... 5

40210 Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of <= 1,5% 4



Top Export Product Values Growth from 
UAE to New Zealand 2016-2020

كود املنتج توصيف املنتج
دل مع-نيوزيلنداصادرات اإلمارات  إلى 

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

740811 مم6يزيد اكبر مقاس ملقطعها العرض ي عن : من نحاس نقي : أسالك من نحاس 516

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

ً
...وشاي مخمر جزئيا 427

392010 ...وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة (أفالم)ألواح وصفائح وأغشية  343

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  289

80810 تفاح: وسفرجل، طازجة( أجاص)تفاح وكمثرى  231

220421 ...نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك األنبذة املقواة بالكحول؛ سالفة العنب عدا الداخل منها في البند  231

732393 ...أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات املنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛  218

620342 ...أوفرول " ، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها"أنسامبالت"بدل،أطقم 169

940360 أثاث آخر من خشب: أثاث آخر وأجزاؤه 164

940350 أثاث من خشب من األنواع املستعملة في غرف النوم: أثاث آخر وأجزاؤه 161



Top Export Product Values Growth from 
UAE to New Zealand 2016-2020

Product Code Product Description
UAE Exports to New Zealand in 

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

740811 Wire of refined copper, with a maximum cross-sectional dimension of > 6 mm 516

90230 Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in immediate packings ... 427

392010 Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of ethylene, not reinforced, ... 343

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a ... 289

80810 Fresh apples 231

220421 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested ... 231

732393 Table, kitchen or other household articles, and parts thereof, of stainless steel (excluding ... 218

620342 Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, of cotton (excluding ... 169

940360 Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats) 164

940350 Wooden furniture for bedrooms (excluding seats) 161



Top Export Product Values Growth from 
UAE to New Zealand 2016-2020

كود املنتج توصيف املنتج
دل مع-نيوزيلنداصادرات اإلمارات  إلى 

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

200799 ...أو هريس أو عجين فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ، ( مرمالد)مربى و هالم فواكه، وخبيص  156

620452 ...عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، " جيبات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين،تنانير "أنسامبالت"بدل،أطقم  154

630900 .ألبسة مستعملة ؛ وأصناف أخر مستعملة:  111

630499 ...غير مصنرة وال كروشية، من مواد نسجية : غيرها : 94.04أصناف مفروشات أخر، عدا الداخلة في البند  110

843143  أو بصورة رئيسية لإلستعمال مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود من 
ً
...الى 84.25أجزاء معدة حصرا 105

620520 من قطن: قمصان للرجال أو الصبية 102

40690 أجبان أخر(: بما في ذلك جبن اللبن املخثر)جبن 98

290244 أيزوميرات زايلين املخلوطة: زيلينات(: حلقية)هيدروكربونات دورية  91

340130 ...صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لإلستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة،  90

620630 من قطن: بلوزات، وقمصان، وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات 88



Top Export Product Values Growth from 
UAE to New Zealand 2016-2020

Product Code
UAE Exports to New Zealand in 
2020 (AED Million) – Annual 

growth in value 2016-2020 )%(

200799 Jams, jellies, marmalades, purées or pastes of fruit, obtained by cooking, whether or not containing ... 156

620452 Women's or girls' skirts and divided skirts of cotton (excluding knitted or crocheted and ... 154

630900 Worn clothing and clothing accessories, blankets and travelling rugs, household linen and articles ... 111

630499 Articles for interior furnishing, of textile materials (excluding of cotton or synthetic fibres, ... 110

843143 Parts for boring or sinking machinery of subheading 8430.41 or 8430.49, n.e.s. 105

620520 Men's or boys' shirts of cotton (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and ... 102

40690 Cheese (excluding fresh cheese, incl. whey cheese, curd, processed cheese, blue-veined cheese ... 98

290244 Mixed xylene isomers 91

340130 Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid ... 90

620630 Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses of cotton (excluding knitted or crocheted ... 88



Top Import Product Values of New 
Zealand from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
واردات نيوزيلندا من العالم في عام

(مليون درهم)2020

270900  : 
ً
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 5657

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 4466

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  3306

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  2288

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  2236

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  2166

870421 ...ديزل )غيرها، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط : سيارات لنقل البضائع 2008

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  1960

841191 للعنفات النفاثة أوالعنفات الدافعة: أجزاء : عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر 1924

210690 :غيرهــــــا: محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر 1463



Top Import Product Values of New 
Zealand from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of New 

Zealand from the World in 2020 
(AED Million)

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 5657

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 4466

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, ... 3306

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 2288

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a ... 2236

271012 Light oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals which >= 90% by volume "incl. ... 2166

870421 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston ... 2008

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, ... 1960

841191 Parts of turbojets or turbopropellers, n.e.s. 1924

210690 Food preparations, n.e.s. 1463



Top Import Product Values of New 
Zealand from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
واردات نيوزيلندا من العالم في عام

(مليون درهم)2020

999999 سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع- 1432

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  1355

230660 ...كسب وغيره من بقايا صلبة أخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن إستخالص  1166

870322  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 1106

870324  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 1094

870332  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 961

901890 ...أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  797

630790 غــــــــيرها: أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 764

870333  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 725

310210 وان كانت بشكل محاليل مائية( يوريا)البولة : ، معدنية أو كيميائية(أزوتية)أسمدة نيتروجينية  672



Top Import Product Values of New 
Zealand from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of New 

Zealand from the World in 2020 
(AED Million)

999999 Commodities not elsewhere specified 1432

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or ... 1355

230660 Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting ... 1166

870322 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 1106

870324 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 1094

870332 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 961

901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. 797

630790 Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s. 764

870333 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 725

310210 Urea, whether or not in aqueous solution (excluding that in pellet or similar forms, or in ... 672



Top Import Product Values Growth of 
New Zealand from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ندا من أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات نيوزيل

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

150300 ...ستيارين دهن و شحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، ومرجرين زيتي، وزيت دهن وشحم الودك،:  987

440110  أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ 
ً
 أو حزما

ً
 أو أغصانا

ً
 مستديرة أو حطبا

ً
...خشب وقود، قطعا 572

30471 ...شرائح سمك مجمدة : ، طازجة أو مبردة أو مجمدة(وإن كانت مفرومة)شرائح سمك وغيرها من لحوم األسماك 543

730230 ...قضبان، قضبان أمان، محوالت، : لخطوط السكك الحديدية والترام , لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب 470

290124 دايين وأيزوبرين-3,1-بيوتا : غير مشبعة(: ال حلقية)هيدروكربونات ال دورية  429

450190 غيره: فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجرش أو مسحوق  405

550911 ...85%تحتوي على : من ألياف تركيبة غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة( عدا خيوط الخياطة)خيوط 387

540219 ...، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط املفردة (عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات تركيبية 354

290379 ...نين ، تحتوي على إث(الحلقية)مشتقات مهلجنة من هيدركربونات ال دورية: مشتقات الهيدروكربونات املهلجنة 323

70390 كرات وخضر ثومية أخر: بصل وعسقالن وثوم وكرات وخضر ثومية أخر، طازجة أو مبردة  321



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

2016-2020 )%(

150300 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil (excluding emulsified, mixed or ... 987

440110 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms 572

30471 Frozen fillets of cod "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus" 543

730230 Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, for railway or tramway ... 470

290124 Buta-1,3-diene and isoprene 429

450190 Cork waste; crushed, powdered or ground cork 405

550911 Single yarn containing >= 85% nylon or other polyamide staple fibres by weight (excluding sewing ... 387

540219 High-tenacity filament yarn of nylon or other polyamides (excluding sewing thread, yarn put ... 354

290379 Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens (excluding ... 323

70390 Leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled (excluding onions, shallots and garlic) 321

Top Import Product Values Growth of 
New Zealand from the World in 2020



Top Import Product Values Growth of 
New Zealand from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ندا من أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات نيوزيل

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

380630 :صموغ أسترية: قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ مصهورة 309

230310 ...اعات وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صن( بنجر)بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر  306

30619 ...قشريات،وان كانت مقشورة ،حية ،طازجة ،مبردة،مجمدة،مجففة،مملحة،أوفي ماء مملح ؛ قشريات مدخنة ،وان  293

903141 ...أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص  288

380910 ...كمحضرات ) عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات أخر  280

291733 ...ا أحماض كاربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاته 279

843031 ...آالت وأجهزة أخر، للتسوية أوالتمهيد أوالكشط أوالحفر أوالدك أوالرص أو إإلستخراج أو الثقب، للتربة  276

330130  منها)زيوت عطرية 
ً
...؛راتنجات (رزينويد)، بشمعها أو بدونه؛راتنجات عطرية (وإن كان التربين منزوعا 270

100210 تقاوى للبذار(: جاودار)شيلم  262

291822 ...اسيد أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أك  256



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

2016-2020 )%(

380630 Ester gums 309

230310 Residues of starch manufacture and similar residues 306

30619 Frozen crustaceans, even smoked, fit for human consumption, whether in shell or not, incl. ... 293

903141 Optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting ... 288

380910 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products ... 280

291733 Dinonyl or didecyl orthophthalates 279

843031 Self-propelled coal or rock cutters and tunnelling machinery (excluding hydraulically operated ... 276

330130 Resinoids 270

100210 Rye seed for sowing 262

291822 O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters 256

Top Import Product Values Growth of 
New Zealand from the World in 2020



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values
Jewellery

17 Million AED
Product Code

711319

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to New Zealand

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

13 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Motor vehicles for the transport of goods

870421



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

5 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Tea

90230



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

4 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Pneumatic tyres

401110



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

4 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Perfumes

330300



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

4 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Aluminium alloys

760120



Automatic washing machines

New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

4 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر
845011

Laundry Washing Machines



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

4 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Food preparations

210690



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

3 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Dish washing machines

842211



New Zealand

Estimated Export Potential Product Values

2 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to New Zealand

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر
730890

Structures of iron or steel
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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 
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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/

