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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



Poland country profile

• The economy of Poland is an industrialized, mixed

economy with a developed market. It is the world's

23rd largest national economy by nominal GDP, 20th by

purchasing power parity and 44th by GDP per capita.

• Poland ranks No. 23 in terms of outward FDI, and 

exported $251.8 billion in 2019.

•

•



Trade Between UAE and Poland

2020Total UAE Exports to Polandبولنداإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from Polandبولندامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

558
Million AED

4,179
Million AED



Top Export Product Values from UAE 
to Poland in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي فبولنداصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

760120 خالئط الومنيوم: ألومنيوم بأشكال خام 108

800120 خالئط قصدير: قصدير بأشكال خام  52

860310 ...تزود : 86.04عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها، بإستثناء ما يدخل منها في البند  45

841899 ...التبريد أو )وغيرها من اآلت ومعدات وأجهزة إحداث البرودة " فريزرات" ومجمدات" برادات " ثالجات  28

330300 (.دى تواليت-أو)عطور ومياه للتجميل :  28

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

ً
...وشاي مخمر جزئيا 22

870899 خر: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 
ُ
غيرها: أجزاء ولوازم أ 19

740400 .فضالت وخردة نحاس :  14

40221 ...بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال : ألبان وقشدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  12

854430 ...وغيرها من املواصالت املعزولة للكهرباء ( بما فى ذلك الكابالت متحدة املحور )أسالك وكابالت معزوله  12



Top Export Product Values from UAE 
to Poland in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Poland in 

2020 (AED Million)

760120 Unwrought aluminium alloys 108

800120 Unwrought tin alloys 52

860310 Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, powered from an external source ... 45

841899 Parts of refrigerating or freezing equipment and heat pumps, n.e.s. 28

330300 Perfumes and toilet waters (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) 28

90230 Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in immediate packings ... 22

870899 Parts and accessories, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, ... 19

740400 Waste and scrap, of copper (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted ... 14

40221 Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 1,5%, unsweetened 12

854430 Ignition wiring sets and other wiring sets for vehicles, aircraft or ships 12



Top Export Product Values from UAE 
to Poland in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي فبولنداصادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

830990 ...، كبسوالت "(القطارة "بما في ذلك األغطية التاجية واالغطية امللولبة وسدادت الصب)سدادات وأغطية  11

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

392062 ...وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة (أفالم)ألواح وصفائح وأغشية  8

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

730810 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  7

240220 ...، من تبغ أو من (سجائر)ولفائف عادية ( سيجار يللوس)بأنواعها، ولفائف صغيرة( سيجار)لفائف غليظة  6

262099 : ...غيرها: تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها( عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)خبث و رماد وبقايا  6

90831 غير مجروش و ال مسحوق (: قاقلة)حب الهال (: قاقله)، وحب الهال (غالفه الغشائي)جوز الطيب و بسباسته 6

390311 :قابلة للتمدد: البولي ستيرين: بوليميرات الستيرين، بأشكالها األولية 5

391739  )أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها 
ً
...أنابيب ومواسير وخراطيم : ، من اللدائن(فواصل، وصالت وأكواع مثال 4



Top Export Product Values from UAE 
to Poland in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Poland in 

2020 (AED Million)

830990 Stoppers, caps and lids, incl. screw caps and pouring stoppers, capsules for bottles, threaded ... 11

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

392062 Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular poly"ethylene terephthalate", not reinforced, ... 8

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

730810 Bridges and bridge-sections, of iron or steel 7

240220 Cigarettes, containing tobacco 6

262099 Slag, ash and residues, containing metals or metal compounds (excluding those from the manufacture ... 6

90831 Cardamoms, neither crushed nor ground 6

390311 Expansible polystyrene, in primary forms 5

391739 Flexible tubes, pipes and hoses, of plastics, reinforced or otherwise combined with other materials ... 4



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل -صادرات اإلمارات  إلى بولندا 

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

852351 " ...سمارت كارت" ، أشرطة، أجهزة تخرين غير طيارة ذات حالة صلبة ، البطاقات الذكية (اقراص) اسطوانات 478

391739  )أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها 
ً
...أنابيب ومواسير وخراطيم : ، من اللدائن(فواصل، وصالت وأكواع مثال 404

848490 ...فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات  290

851769 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  278

610910 من قطن: وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشية" تي شيرت"قمصان من نوع  274

691110 ...أواني وأدوات للمائدة أو املطبخ،وأدوات منزلية أخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت،  215

420221 حقائب يدويه سطحها الخارجى من جلد 191

854420 ...وغيرها من املواصالت املعزولة للكهرباء ( بما فى ذلك الكابالت متحدة املحور )أسالك وكابالت معزوله  184

847330  أو بصفة رئيسية في ( عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها)أجزاء ولوازم 
ً
...معدة لإلستعمال حصرا 155

901819 ...أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  154



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

Product Code Product Description
UAE Exports to Poland in 2020 

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

852351 Solid-state, non-volatile data storage devices for recording data from an external source [flash ... 478

391739 Flexible tubes, pipes and hoses, of plastics, reinforced or otherwise combined with other materials ... 404

848490 Sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, ... 290

851769 Apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, incl. apparatus ... 278

610910 T-shirts, singlets and other vests of cotton, knitted or crocheted 274

691110 Tableware and kitchenware, of porcelain or china (excluding ornamental articles, pots, jars, ... 215

420221 Handbags, whether or not with shoulder straps, incl. those without handles, with outer surface ... 191

854420 Coaxial cable and other coaxial electric conductors, insulated 184

847330 Parts and accessories of automatic data-processing machines or for other machines of heading ... 155

901819 Electro-diagnostic apparatus, incl. apparatus for functional exploratory examination or for ... 154



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل -صادرات اإلمارات  إلى بولندا 

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

180690 غيرها: شيكوالتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو  148

831000 ...الفتات، لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف وعالمات أخر، من معادن عادية، عدا :  145

392390 : ...أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق، من لدائن 138

392690 :غيرهــــا: 39.14إلى 39.01مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من املواد األخر الداخلة في البنود من  122

620442 ...عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، " جيبات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين،تنانير "أنسامبالت"بدل،أطقم  120

842123 ...أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل  116

731829 ...وخوابير ومسامير خابورية، ( تباشيم)ومسامير برشام ( شناكل)، ومحاجن لولبية(عزقات)براغي وصواميل 108

830230 ...لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في األثاث واألبواب والساللم والنوافذ  104

848180 ...أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات املماثلة للمواسير واملراجل والخزانات والدنان أواألوعية  101

401693 (جوانات)حلقات و فواصل : غيرهــــــا : مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقس ى  98



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

Product Code Product Description
UAE Exports to Poland in 2020 

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

180690 Chocolate and other preparations containing cocoa, in containers or immediate packings of <= ... 148

831000 Sign-plates, nameplates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, ... 145

392390 Articles for the conveyance or packaging of goods, of plastics (excluding boxes, cases, crates ... 138

392690 Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s (excluding ... 122

620442 Women's or girls' dresses of cotton (excluding knitted or crocheted and petticoats) 120

842123 Oil or petrol-filters for internal combustion engines 116

731829 Non-threaded articles, of iron or steel 108

830230 Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for motor vehicles (excluding ... 104

848180 Appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like (excluding pressure-reducing valves, ... 101

401693 Gaskets, washers and other seals, of vulcanised rubber (excluding hard rubber and those of ... 98



Top Import Product Values of Poland 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
2020واردات بولندا من العالم في عام 

(مليون درهم)

270900  : 
ً
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 29029

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  15781

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  10808

852990  أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من 
ً
...85.28الى 85.25أجزاء معدة لإلستعمال حصرا 9859

847330  أو بصفة رئيسية في ( عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها)أجزاء ولوازم 
ً
...معدة لإلستعمال حصرا 9135

854231 ...معالجات وأجهزة تحكم، : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر : متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  8502

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 8383

999999 سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع- 8185

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  7316

870322  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 6961



Top Import Product Values of Poland 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Poland from the World in 2020 
(AED Million)

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 29029

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, ... 15781

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 10808

852990 Parts suitable for use solely or principally with transmission and reception apparatus for ... 9859

847330 Parts and accessories of automatic data-processing machines or for other machines of heading ... 9135

854231 Electronic integrated circuits as processors and controllers, whether or not combined with ... 8502

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 8383

999999 Commodities not elsewhere specified 8185

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a ... 7316

870322 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 6961



Top Import Product Values of Poland 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
2020واردات بولندا من العالم في عام 

(مليون درهم)

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  6912

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  6814

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  6574

870332  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 5972

392690 :غيرهــــا: 39.14إلى 39.01مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من املواد األخر الداخلة في البنود من  5714

950450 ...أجهزة العاب الفيديو املحتوية على شاشة عرض وأن كانت  (Consolesمن نوع )أجهزة واآلت ألعاب الفيديو  5338

950300 ...والعربات بدواسات و ألعاب مماثلة بعجالت؛ " سكوتر" دراجات بثالث عجالت، دراجات القدم الواحد :  4713

870390  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 4634

870829 ...بما في )أجزاء ولوازم أخر لألبدان: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  4589

850440 ...مثل مقومات التيار ووشائع تأثير كهربائي " )اليكتروستاتيكه"محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة  4490



Top Import Product Values of Poland 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Poland from the World in 2020 
(AED Million)

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, ... 6912

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or ... 6814

300210 Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained ... 6574

870332 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 5972

392690 Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s (excluding ... 5714

950450 Video game consoles and machines (excluding operated by any means of payment) 5338

950300 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; ... 4713

870390 Motor cars and other vehicles principally designed for the transport of persons, incl. station ... 4634

870829 Parts and accessories of bodies for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more ... 4589

850440 Static converters 4490



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

كود املنتج توصيف املنتج
ن أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات بولندا م

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

120230  
ً
 أو مكسرا

ً
تقاوى للبذار: فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشورا 363

530290 ...بما فيها فضالت الخيوط)، خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاقه وفضالت القنب(كانابس ساتيفال)قنب  312

860500 ...عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات األمتعة أو البريد وغيرها :  307

845510 آالت أنبوبية: للمعادن، وإسطواناتها " درفلة "آالت ترقيق بإإلسطوانات  297

530390 ...، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ (بإستثناءالكتان و القنب والرامى)جوت وألياف نسجية لحائية أخر 296

290243 زايلين-بارا: زيلينات(: حلقية)هيدروكربونات دورية  280

291910 ...ترنة أستيرات فوسفوريك وأمالحها، بما في ذلك الالكتوفوسفات ؛ مشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املن 273

870520 ...مثل سيارات)سيارات إلستعماالت خاصة، غير ما كان منها معدا بصفة رئيسية لنقل األشخاص أو البضائع  272

840211 ...بإستثناء مراجل املاء الساخن للتدفئة املركزية والتي )مراجل توليد البخار املائي وغيره من األبخرة  247

900630 ...توغرافي، ؛ أجهزة أحداث الضوء الخاطف للتصوير الفو (عدا آالت التصوير السينمائي)أجهزة التصوير الفوتوغرافي  246



Product Code Product Description
Poland Products Imports from the World in 

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

120230 Groundnut seed, for sowing 363

530290 True hemp "Cannabis sativa L.", processed but not spun; tow and waste of hemp, incl. yarn waste ... 312

860500 Railway or tramway passenger coaches, luggage vans, post office coaches and other special purpose ... 307

845510 Mills for rolling metal tubes 297

530390 Jute and other textile bast fibres, processed but not spun; tow and waste of such fibres, incl. ... 296

290243 P-Xylene 280

291910 Tris"2,3-dibromopropyl" phosphate 273

870520 Mobile drilling derricks 272

840211 Watertube boilers with a steam production > 45 t/hour 247

900630 Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or surgical ... 246

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



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

كود املنتج توصيف املنتج
ن أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات بولندا م

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

230690 ...كسب وغيره من بقايا صلبة أخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن إستخالص  237

310390 غيرها: أسمدة فوسفاتية، معدنية أو كيميائية 225

10641 نحل: حشرات: حيوانات حية أخر  220

150290 :غيره: 15.03شحوم ودهون فصائل البقر،الضأن او املاعز، عدا تلك الداخلة في البند  217

810830 فضالت وخردة: تيتانيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضالت والخردة 204

620722 ...قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها،كالسونات وسراويل داخلية أخر، قمصان للنوم،بيجامات،  195

440210  (بما في ذلك فحم القشور أو النوى )فحم خشبي 
ً
(بامبو ) من بوص هندي : ، وإن كان مكتال 190

854060 ...رغة مثل الصمامات واألنابيب املف)ساخن أو بارد أو ضوئي "كاثود"صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب  189

470720 ...من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية: نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنيع 174

30234 ...أســــمـــاك : 03.04أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح األسماك ولحوم األسماك األخر املذكورة في البند 172



Product Code Product Description
Poland Products Imports from the World in 

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

230690 Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting ... 237

310390 Mineral or chemical phosphatic fertilisers (excluding superphosphates, those in pellet or similar ... 225

10641 Live bees 220

150290 Fats of bovine animals, sheep or goats (excluding tallow, oleostearin and oleo-oil) 217

810830 Titanium waste and scrap (excluding ash and residues containing titanium) 204

620722 Men's or boys' nightshirts and pyjamas of man-made fibres (excluding knitted or crocheted, ... 195

440210 Bamboo charcoal, incl. shell or nut charcoal, whether or not agglomerated (excluding used as ... 190

854060 Cathoderay tubes (excluding television and video-monitor cathoderay tubes, television camera ... 189

470720 Recovered "waste and scrap" paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not ... 174

30234 Fresh or chilled bigeye tunas "Thunnus obesus" 172

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



Poland

Estimated Export Potential Product Values
Jewellery

19 Million AED
Product Code

711319

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Poland

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Poland

Estimated Export Potential Product Values

10 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Wire of Refined Copper

740811



Poland

Estimated Export Potential Product Values

9 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fabrics and Textiles

540752



Poland

Estimated Export Potential Product Values

8 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Electrical Batteries

850710



Poland

Estimated Export Potential Product Values

8 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Unwrought Aluminium Alloys

760110



Poland

Estimated Export Potential Product Values

7 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Refrigerator

841810



Poland

Estimated Export Potential Product Values

7 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Laundry Washing Machines

845011



Poland

Estimated Export Potential Product Values

5 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or Dried Almonds

80212



Poland

Estimated Export Potential Product Values

5 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Television and radio devices 

852580



Poland

Estimated Export Potential Product Values

5 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to Poland

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Pneumatic tyres

401110



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/

