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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



United Kingdom country profile

• The UK economy is the world's fifth largest national

economy by nominal GDP, 10th by purchasing power

parity, and 21st by GDP per capita. It also constitutes

3.3% of global GDP.

• The UK is the world's 5th largest exporter and the 5th

largest importer in 2019. It also ranks No. 3 in terms

of inward FDI, and No. 5 in outward FDI.

•

•



Trade Between UAE and United Kingdom

2020Total UAE Exports to United Kingdomةاملتحداململكةإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from United Kingdomاملتحدةاململكةمناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

8,095
Million AED

21,473
Million AED



Top Export Product Values from UAE to 
United Kingdom in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
اململكةصادرات اإلمارات  إلى 

مليون )2020في عام املتحدة 
(درهم

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  1,492

730820 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  840

710813 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  455

711299 ...نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضالت أخر محتوية  407

711319 ...من معادن : حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 298

880240 ...بما )؛ مركبات فضائية (والطائرات العادية" الهليوكوبتر"مثل الطائرات العمودية )مركبات جوية أخر  167

940360 أثاث آخر من خشب: أثاث آخر وأجزاؤه 165

760110 ألومنيوم غير مخلوط: ألومنيوم بأشكال خام 127

760120 خالئط الومنيوم: ألومنيوم بأشكال خام 106

730840 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  73



Top Export Product Values from UAE to 
United Kingdom in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to United 

Kingdom in 2020 (AED 
Million)

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, . . . 1,492

730820 Towers and lattice masts, of iron or steel 840

710813 Gold, incl. gold plated with platinum, in semi-manufactured forms, for non-monetary purposes 455

711299 Waste and scrap of silver, incl. metal clad with silver, and other waste and scrap containing . . . 407

711319 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not . . . 298

880240 Aeroplanes and other powered aircraft of an of an unladen weight > 15000 kg (excluding helicopters . . . 167

940360 Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats) 165

760110 Aluminium, not alloyed, unwrought 127

760120 Unwrought aluminium alloys 106

730840 Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping (excluding composite sheetpiling . . . 73



Top Export Product Values from UAE to 
United Kingdom in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
اململكةصادرات اإلمارات  إلى 

مليون )2020في عام املتحدة 
(درهم

854430 ...وغيرها من املواصالت املعزولة للكهرباء ( بما فى ذلك الكابالت متحدة املحور )أسالك وكابالت معزوله  73

280429 غيرها: غازات نادرة: هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من الالفلزات 70

691010 ...ومقاعد مراحيض " بيدية"ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض إستبراء ( مجالي)أحواض غسيل  62

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  60

151800 ...زيوت ودهون وشحوم حيوانية و نباتية وجزيئاتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته أو :  46

480300 ...أو ملناديل إزالة مواد التطرية، ملناشف األيدي "تواليت"ورق من النوع املعد لالستعمال كورق تجميل :  45

730690 ...مثل، املضمومة الحواف أو امللحومة أو املبرشمة )مجوفة أخر ( بروفيالت)مواسير وأنابيب وأشكال خاصة  42

330300 (.دى تواليت-أو)عطور ومياه للتجميل :  42

730630 ...مثل، املضمومة الحواف أو امللحومة أو املبرشمة )مجوفة أخر ( بروفيالت)مواسير وأنابيب وأشكال خاصة  39

853521 ...مثل املفاتيح واملنصهرات ومانعات )أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية  38



Top Export Product Values from UAE to 
United Kingdom in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to United 

Kingdom in 2020 (AED 
Million)

854430 Ignition wiring sets and other wiring sets for vehicles, aircraft or ships 73

280429 Rare gases (excluding argon) 70

691010 Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing . . . 62

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 60

151800 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, . . . 46

480300 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper for household or sanitary . . . 45

730690 Tubes, pipes and hollow profiles "e.g., open seam, riveted or similarly closed", of iron or . . . 42

330300 Perfumes and toilet waters (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) 42

730630 Tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel . . . 39

853521 Automatic circuit breakers for a voltage > 1.000 V but < 72,5 kV 38



Top Export Product Values Growth from UAE to 
United Kingdom 2016-2020

كود املنتج توصيف املنتج
-دة صادرات اإلمارات  إلى اململكة املتح

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

721699 ...غيرهـــــا : غيرها : من حديد، أو من صلب من غير الخالئط( بروفيالت)زوايا وقطاعات وأشكال خاصة  645

730120 ...دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة،  577

690220 ...، عدا املنتجات (متحملة للحرارة)وكتل وترابيع وبالط و قطع خزفية مماثلة للبناء نارية ( طوب)أجر  470

480256 ...ورق وورق مقوى، غير مطلي، من النوع املستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم  435

490191 ...قواميس وموسوعات، وأجزاء : غيرهــــا : كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفصلة  402

730820 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  396

630493 غير مصنرة وال كروشية، من ألياف تركيبية: غيرها : 94.04أصناف مفروشات أخر، عدا الداخلة في البند  391

847480 ...آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن، األتربة أو األحجار أو خامات املعادن أو  374

441239 ...، غيره من خشب متعاكس: وخشب منضد مماثل ( مكسو بقشرة خشبية")ملبس" وخشب مصفح " أبلكاج"خشب متعاكس 341

681510 ...طحلب " بما فيها ألياف الكربون،ومصنوعاتها،ومصنوعات من الخنور )مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر  339



Product Code Product Description
UAE Exports to United Kingdom in 

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

721699 Angles, shapes and sections, of iron or non-alloy steel, cold-formed or cold-finished and further . . . 645

730120 Angles, shapes and sections, of iron or steel, welded 577

690220 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods containing, . . . 470

480256 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, . . . 435

490191 Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof 402

730820 Towers and lattice masts, of iron or steel 396

630493 Articles for interior furnishing, of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted, blankets . . . 391

847480 Machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened . . . 374

441239 Plywood consisting solely of sheets of wood <= 6 mm thick (excluding of bamboo, plywood of . . . 341

681510 Articles of graphite or other carbon, incl. carbon fibres, for non-electrical purposes 339

Top Export Product Values Growth from UAE to 
United Kingdom 2016-2020



كود املنتج توصيف املنتج
-دة صادرات اإلمارات  إلى اململكة املتح

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

620339 ...أوفرول " ، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها"أنسامبالت"بدل،أطقم 331

850423 ...مثل مقومات التيار ووشائع تأثير كهربائي " )اليكتروستاتيكه"محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة  330

850422 ...مثل مقومات التيار ووشائع تأثير كهربائي " )اليكتروستاتيكه"محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة  308

853521 ...مثل املفاتيح واملنصهرات ومانعات )أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية  303

91091 ...بهارات وتوابل أخر : ، وكارى و بهارات وتوابل أخر(رند)زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر ، وأوراق غار  298

420500 .أصناف أخرى من جلد طبيعي أو مجدد :  290

610442 ...عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، " جيبات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير"أنسامبالت"بدل،أطقم  289

850940 ...أجهزة آلية كهربائية لالستعمال املنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا املكانس الكهربائية  253

847950 ...آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصه قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل  243

340290 ...بما فيها محضرات الغسيل )؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (عدا الصابون )عوامل عضوية ذات نشاط سطحي  234

Top Export Product Values Growth from UAE to 
United Kingdom 2016-2020



Product Code Product Description
UAE Exports to United Kingdom in 

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

620339 Men's or boys' jackets and blazers of textile materials (excluding of wool, fine animal hair, . . . 331

850423 Liquid dielectric transformers, having a power handling capacity > 10.000 kVA 330

850422 Liquid dielectric transformers, having a power handling capacity > 650 kVA but <= 10.000 kVA 308

853521 Automatic circuit breakers for a voltage > 1.000 V but < 72,5 kV 303

91091 Mixtures of different types of spices 298

420500 Articles of leather or composition leather (excluding saddlery and harness bags; cases and . . . 290

610442 Women's or girls' dresses of cotton, knitted or crocheted (excluding petticoats) 289

850940 Domestic food grinders and mixers and fruit or vegetable juice extractors, with self-contained . . . 253

847950 Industrial robots, n.e.s. 243

340290 Surface-active preparations, washing preparations, incl. auxiliary washing preparations and . . . 234

Top Export Product Values Growth from UAE to 
United Kingdom 2016-2020



Top Import Product Values of United Kingdom 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي واردات اململكة املتحدة من العالم ف

(مليون درهم)2020عام 

710813 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  323,091

270900  : 
 
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 57,338

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  45,679

999999 سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع 39,058

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  37,303

870390  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 34,125

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  33,579

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  30,973

870322  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 27,995

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  27,403



Top Import Product Values of United Kingdom 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

United Kingdom from the World 
in 2020 (AED Million)

710813 Gold, incl. gold plated with platinum, in semi-manufactured forms, for non-monetary purposes 323,091

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 57,338

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, . . . 45,679

999999 Commodities not elsewhere specified 39,058

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 37,303

870390 Motor cars and other vehicles principally designed for the transport of persons, incl. station . . . 34,125

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a . . . 33,579

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, . . . 30,973

870322 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 27,995

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 27,403



Top Import Product Values of United Kingdom 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي واردات اململكة املتحدة من العالم ف

(مليون درهم)2020عام 

841191 للعنفات النفاثة أوالعنفات الدافعة: أجزاء : عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر 22,316

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 22,289

841112 (كيلو نيوتن) 25KNتتجاوز قوة دفعها : عنفات نفاثة : عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر 22,010

870332  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
 
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 19,556

630790 غــــــــيرها: أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة 18,908

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  18,118

870421 ...ديزل )غيرها، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط : سيارات لنقل البضائع 16,126

880240 ...بما )؛ مركبات فضائية (والطائرات العادية" الهليوكوبتر"مثل الطائرات العمودية )مركبات جوية أخر  13,919

870899 خر: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 
ُ
غيرها: أجزاء ولوازم أ 13,864

271121 غاز طبيعي: في حالة غازية: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 13,028



Top Import Product Values of United Kingdom 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

United Kingdom from the World 
in 2020 (AED Million)

841191 Parts of turbojets or turbopropellers, n.e.s. 22,316

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 22,289

841112 Turbojets of a thrust > 25 kN 22,010

870332 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . . 19,556

630790 Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s. 18,908

300210 Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained . . . 18,118

870421 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston . . . 16,126

880240 Aeroplanes and other powered aircraft of an of an unladen weight > 15000 kg (excluding helicopters . . . 13,919

870899 Parts and accessories, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, . . . 13,864

271121 Natural gas in gaseous state 13,028



Top Import Product Values Growth of United 
Kingdom from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات اململكة

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

860390 غيرها: 86.04عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها، بإستثناء ما يدخل منها في البند  979

840120 ...ائري ،لم تتعرض لإلشعاع، للمفاعالت النووية؛ آالت وأجهزة للفصل النظ(خراطيش)مفاعالت نووية؛ عناصر وقود  253

890510 ...، روافع عائمة، وغيرها من السفن (كراكات)سفن إرشاد ضوئي، سفن إطفاء الحريق، سفن جارفة أو كاسحة  184

252922  من فلوريد 97%يحتوي على أكثر من : فلورسبار : فلدسبار؛ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار
 
...وزنا 179

262011 ...محتوية : تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها( عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)خبث و رماد وبقايا  177

292221 ...نافتوالت أمينية وفينوالت أمينية أخر، غير تلك التي تحتوي : مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية 175

293969 ، أمالحها، إثيراتها، إستيراتها، ومشتقاتها األخر
 
...أشباه .: أشباه قلويات ، طبيعية أو منتجه تركيبيا 159

740313 "بيليت"سبائك مستطيلة القواعد : نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 147

551030 ...خيوط أخر، مخلوطة: من ألياف إصطناعية غير مستمرة،غير مهيأة للبيع بالتجزئة( عدا خيوط الخياطة)خيوط 140

845140 ...لغسل أو تنظيف أو عصر او تجفيف أو كي أو كبس ( 84.50عدا اآلالت الداخلة في البند )آالت وأجهزة  135



Product Code Product Description
United Kingdom Products Imports from the 

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

860390 Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks (excluding those powered from an . . . 979

840120 Machinery and apparatus for isotopic separation and parts thereof, n.e.s. [Euratom] 253

890510 Dredgers 184

252922 Fluorspar containing by weight > 97% calcium fluoride 179

262011 Hard zinc spelter 177

292221 Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 175

293969 Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof (excluding lysergic acid, ergotamine . . . 159

740313 Copper, refined, in the form of billets 147

551030 Yarn containing predominantly, but < 85% artificial staple fibres by weight, mixed principally . . . 140

845140 Cereal pellets 135
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كود املنتج توصيف املنتج
أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات اململكة

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

110320 كريات مكتلة: جريش وسميد وكريات مكتلة من حبوب  135

711031 :بأشكال خام أو بشكل مسحوق : روديوم : بالتين، بأشكال خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق  131

270600  : 
 
 جزئيا

 
...قطران مقطر من فحم حجري، من لجينيت أو من خنور، وغيره من قطران معدني، وأن كان مقطرا 130

720450 .: ..ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب( اينجوت)خردة وفضالت، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك  129

284800 وإن كــانت محددة أو غيـر محددة( فوسفيدات)فوسفورات  127

290371 ...نين ، تحتوي على إث(الحلقية)مشتقات مهلجنة من هيدركربونات ال دورية: مشتقات الهيدروكربونات املهلجنة 120

292610 أكريلونيتريل: مركبات ذات وظيفة نيتريلية 117

30510 ...أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛  116

621010 ...من نسج داخلة : 59.07أو 59.06أو 59.03أو 56.03أو 56.02ألبسة، مصنوعة من نسج داخلة في البنود  115

890110 ...ن سف: ، سفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع "فيربوت" سفن وبواخر رحالت ومعديات  114



Product Code Product Description
United Kingdom Products Imports from the 

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

110320 Machines for washing, bleaching or dyeing textile yarns, fabrics or made-up textile articles . . . 135

711031 Rhodium, unwrought or in powder form 131

270600 Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not . . . 130

720450 Remelting scrap ingots of iron or steel (excluding products whose chemical composition conforms . . . 129

284800 Phosphides, whether or not chemically defined (excluding ferrophosphorus) 127

290371 Chlorodifluoromethane 120

292610 Acrylonitrile 117

30510 Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 116

621010 Garments made up of felt or nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated . . . 115

890110 Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the transport of . . . 114
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United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

660 Million AED
Product Code

711319

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to United Kingdom

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Jewellery



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

64 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Household Refrigerators

841821



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

25 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or Dried Almonds

80212



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

25 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Fresh or Dried Dates

80410



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

25 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Woven Fabric and Textiles

540752



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

24 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Wire of Refined Copper

740811



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

24 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Suits

620319



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

23 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Cashew Nuts

80132



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

22 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Chandeliers and wall Lighting Fittings

940510 



United Kingdom

Estimated Export Potential Product Values

21 Million AED
Product Code Estimated Export Potential Product Values 

from UAE to United Kingdom

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر

Leather Footwear

640510
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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/

