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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



Indonesia country profile

• Indonesia is the largest economy in Southeast Asia. It

has charted impressive economic growth since

overcoming the Asian financial crisis of the late 1990s.

• Indonesia is the world’s fourth most populous nation,

the world’s 10th largest economy in terms of

purchasing power parity, and a member of the G-20.

•

•



Trade Between UAE and Indonesia

2020Total UAE Exports to Indonesia 2020إندونيسياإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي

2020Total UAE Imports from Indonesia 2020إندونيسيامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي

1,416
Million AED

5,648
Million AED



Top Export Product Values from UAE 
to Indonesia in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
يا صادرات اإلمارات  إلى إندونيس

(مليون درهم)2020في عام 

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  1,346

271112 بروبان: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 1,334

271113 بوتان: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 1,331

720712  من الكربون 0.25%محتوية على أقل من : منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخالئط
ً
: ...وزنا 276

290121 إيثيلين: غير مشبعة(: ال حلقية)هيدروكربونات ال دورية  240

284330 ...معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات  183

760120 خالئط الومنيوم: ألومنيوم بأشكال خام 162

720720  أو أكثر من الكربون 0.25%محتوية على : منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخالئط
ً
:وزنا 146

390210 :بولي بروبلين: بوليميرات بروبلين أو اوليفينات أخر، بأشكالها األولية 125

270900  : 
ً
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 106



Top Export Product Values from UAE 
to Indonesia in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Indonesia in 

2020 (AED Million)

271012 Light oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals which >= 90% by volume "incl. . . . 1,346

271112 Propane, liquefied 1,334

271113 Butanes, liquefied (excluding of a purity of >= 95% of N-butane or isobutane) 1,331

720712 Semi-finished products of iron or non-alloy steel containing, by weight, < 0,25% of carbon, . . . 276

290121 Ethylene 240

284330 Gold compounds, inorganic or organic, whether or not chemically defined 183

760120 Unwrought aluminium alloys 162

720720 Semi-finished products of iron or non-alloy steel containing, by weight, >= 0,25% of carbon 146

390210 Polypropylene, in primary forms 125

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 106



Top Export Product Values from UAE 
to Indonesia in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
يا صادرات اإلمارات  إلى إندونيس

(مليون درهم)2020في عام 

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  84

720719  من الكربون 0.25%محتوية على أقل من : منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخالئط
ً
: ...وزنا 80

390120 :أو أكثر 0.94بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل : بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 65

250300 .والكبريت املرسب والكبريت الغروي( زهر الكبريت)كبريت من جميع األنواع، عدا الكبريت املتسامي :  56

80410 تمر: وجوافة ومانجا ومانجوستين، طازجه أومجففة( كمثرى أمريكي)تمر، تين، أناناس وأفوكادو  41

390230 :كوبوليميرات البروبلين: بوليميرات بروبلين أو اوليفينات أخر، بأشكالها األولية 40

760110 ألومنيوم غير مخلوط: ألومنيوم بأشكال خام 31

740400 .فضالت وخردة نحاس :  28

390190 :غيرها: بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 26

280200 .أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي ( زهرة الكبريت)كبريت متسامي :  24



Top Export Product Values from UAE 
to Indonesia in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Indonesia in 

2020 (AED Million)

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold . . . 84

720719 Semi-finished products of iron or non-alloy steel containing, by weight, < 0,25% of carbon, . . . 80

390120 Polyethylene with a specific gravity of >= 0,94, in primary forms 65

250300 Sulphur of all kinds (excluding sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur) 56

80410 Fresh or dried dates 41

390230 Propylene copolymers, in primary forms 40

760110 Aluminium, not alloyed, unwrought 31

740400 Waste and scrap, of copper (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted . . . 28

390190 Polymers of ethylene, in primary forms (excluding polyethylene and ethylene-vinyl acetate . . . 26

280200 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur 24



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

كود املنتج توصيف املنتج
-صادرات اإلمارات  إلى إندونيسيا 

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

240319 ...تبغ للتدخين، : أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خالصات وأرواح تبغ 1,607

940600 :مباني مسبقة الصنع:  585

842139 ...أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل  565

960610 ...؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار؛ أزرار غير تامة "حابكة بالكبس" أزرار، أزرار كباسة  474

841381 ...مضخات : مضخات أخر؛ رافعات سوائل : مضخات للسوائل،وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوائل 406

841891 ...التبريد أو )وغيرها من اآلت ومعدات وأجهزة إحداث البرودة " فريزرات" ومجمدات" برادات " ثالجات  323

330300 (.دى تواليت-أو)عطور ومياه للتجميل :  296

842131 ...أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل  279

844332 ...آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من مكونات الطباعة الداخلة في  271

280300 (.هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو املذكورة في مكان أخر)كربون :  262



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

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

value 2016-2020 )%(

240319 Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion (excluding . . . 1,607

940600 Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled 585

842139 Machinery and apparatus for filtering or purifying gases (excluding isotope separators and . . . 565

960610 Press-fasteners, snap-fasteners and press studs and parts therefor 474

841381 Pumps for liquids, power-driven (excluding those of subheading 8413.11 and 8413.19, fuel, lubricating . . . 406

841891 Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment 323

330300 Perfumes and toilet waters (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) 296

842131 Intake air filters for internal combustion engines 279

844332 Machines which only perform one of the functions of printing, copying or facsimile transmission, . . . 271

280300 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon, n.e.s.) 262



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

كود املنتج توصيف املنتج
-صادرات اإلمارات  إلى إندونيسيا 

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

831110 ...أسالك وعيدان وأنابيب والواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات  236

170310 من قصب السكر( دبس سكر)عسل أسود : ناتج من إستخالص أو تكرير السكر ( دبس السكر)عسل أسود  223

391729  )أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها 
ً
...انابيب ومواسير وخراطيم، : ، من اللدائن(فواصل، وصالت وأكواع مثال 204

841290 أجزاء: محركات وآالت محركة أخر 198

841990 ...بإستثناء األفران واألجهزة األخر الداخلة ) آالت وأجهزة،ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء  189

550200 :خصل من شعيرات إصطناعية:  185

871491 ...هياكل وأذرع شوكية : غيرهـــــا : 87.13حتى 78.11أجزاء ولوازم املركبات الداخلة في البنود من  181

850980 ...أجهزة آلية كهربائية لالستعمال املنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا املكانس الكهربائية  178

840999  أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 
ً
...غيرها : غيرهــــــا : 84.08أو 84.07أجزاء معدة حصرا 177

821300 .مقصات، و نصالها:  175



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

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

value 2016-2020 )%(

831110 Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding 236

170310 Cane molasses resulting from the extraction or refining of sugar 223

391729 Rigid tubes, pipes and hoses, of plastics (excluding those of polymers of ethylene, propylene . . . 204

841290 Parts of non-electrical engines and motors, n.e.s. 198

841990 Parts of machinery, plant and laboratory equipment, whether or not electrically heated, for . . . 189

550200 Artificial filament tow as specified in Note 1 to chapter 55 185

871491 Frames and forks, and parts thereof, for cycles, n.e.s. (excluding for motorcycles) 181

850980 Electromechanical domestic appliances, with self-contained electric motor (excluding vacuum . . . 178

840999 Parts suitable for use solely or principally with compression-ignition internal combustion . . . 177

821300 Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades therefor, of base metal (excluding . . . 175



Top Import Product Values of 
Indonesia from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
م واردات إندونيسيا من العالم في عا

(مليون درهم)2020

271012 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  21,281

851770 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  15,923

270900  : 
ً
.زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما 12,447

100199 غيرها: غيرها: وخليط حنطه مع شيلم ( قمح)حنطة  9,601

271019 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  7,960

230400 ...كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج :  7,113

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  6,968

170114 ، بحالته الصلبة ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر 
ً
...سكر خام ال يحتوى على منكهات : وسكروز نقي كيميائيا 6,656

271113 بوتان: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 4,745

271112 بروبان: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 4,705



Top Import Product Values of 
Indonesia from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Indonesia from the World in 2020 
(AED Million)

271012 Light oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals which >= 90% by volume "incl. . . . 21,281

851770 Parts of telephone sets, telephones for cellular networks or for other wireless networks and . . . 15,923

270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 12,447

100199 Wheat and meslin (excluding seed for sowing, and durum wheat) 9,601

271019 Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, . . . 7,960

230400 Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting . . . 7,113

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold . . . 6,968

170114 Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter (excluding . . . 6,656

271113 Butanes, liquefied (excluding of a purity of >= 95% of N-butane or isobutane) 4,745

271112 Propane, liquefied 4,705



Top Import Product Values of 
Indonesia from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
م واردات إندونيسيا من العالم في عا

(مليون درهم)2020

852990  أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من 
ً
...85.28الى 85.25أجزاء معدة لإلستعمال حصرا 3,710

120190 غيرها: فول الصويا،وان كان مكسرا 3,683

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  3,256

854290 أجزاء: متكاملة اليكترونية " دارات"دوائر  3,251

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  3,099

520100 .قطن غير مندوف وال ممشط:  2,843

310420 كلوريد البوتاسيوم: أسمدة بوتاسية، معدنية أو كيميائية 2,699

720241  من الكربون 4%محتوية على أكثر من : كروم -حديد : خالئط حديدية
ً
وزنا 2,598

390210 :بولي بروبلين: بوليميرات بروبلين أو اوليفينات أخر، بأشكالها األولية 2,458

270112 ...فحم حجري، : فحم حجري؛ فحم حجري مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبه مماثلة مصنوعة من فحم حجري  2,360



Top Import Product Values of 
Indonesia from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Indonesia from the World in 2020 
(AED Million)

852990 Parts suitable for use solely or principally with transmission and reception apparatus for . . . 3,710

120190 Soya beans, whether or not broken (excluding seed for sowing) 3,683

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a . . . 3,256

854290 Parts of electronic integrated circuits, n.e.s. 3,251

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or . . . 3,099

520100 Cotton, neither carded nor combed 2,843

310420 Potassium chloride for use as fertiliser (excluding that in tablets or similar forms, or in . . . 2,699

720241 Ferro-chromium, containing by weight > 4% of carbon 2,598

390210 Polypropylene, in primary forms 2,458

270112 Bituminous coal, whether or not pulverised, non-agglomerated 2,360



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

كود املنتج توصيف املنتج
سيا أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات اندوني

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

710229 غيره: صناعي : ماس، وان كان مشغوال، ولكن غير مركب وال منظوم 1218

30459 ...طازجة او , غيرها : ، طازجة أو مبردة أو مجمدة(وإن كانت مفرومة)شرائح سمك وغيرها من لحوم األسماك 1047

271390 ...رواسب أخر من : نفط، قار نفطي ورواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية( كوك)مجمر  879

261800 .ناتج عن صناعة الحديد الصب أو الحديد أو الصلب( خبث رملي)خبث محبب :  869

262019 ...محتوية : تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها( عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)خبث و رماد وبقايا  737

550931  85% تحتوي على : من ألياف تركيبة غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة( عدا خيوط الخياطة)خيوط
ً
...وزنا 663

30319 ...اسماك من فصيلة الساملون، : 03.04أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم األسماك املذكورة في البند  576

71440 ...، واألروروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة (مانيوق )جذور املنيهوط  521

710239 غيره: غير صناعي : ماس، وان كان مشغوال، ولكن غير مركب وال منظوم 505

350219 ...بما في ذلك املركزات املكونة من اثنين أو أكثر من بروتينيات مصل اللبن، املحتوية ( )ألبومين)زالل  490



Product Code Product Description
Indonesia Products Imports from the World 

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

710229 Industrial diamonds, worked, but not mounted or set (excluding unmounted stones for pick-up . . . 1218

30459 Fresh or chilled fish meat, whether or not minced (excluding all fillets, tilapias, catfish, . . . 1047

271390 Residues of petroleum oil or of oil obtained from bituminous minerals (excluding petroleum . . . 879

261800 Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel 869

262019 Slag, ash and residues containing mainly zinc (excluding hard zinc spelter) 737

550931 Single yarn containing >= 85% acrylic or modacrylic staple fibres by weight (excluding sewing . . . 663

30319 Frozen salmonidae (excluding trout and Pacific, Atlantic and Danube salmon) 576

71440 Taro "Colocasia spp.", fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form . . . 521

710239 Diamonds, worked, but not mounted or set (excluding industrial diamonds) 505

350219 Egg albumin (excluding dried [e.g. in sheets, scales, flakes, powder]) 490

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



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

كود املنتج توصيف املنتج
سيا أعلى معدالت النمو ملنتجات واردات اندوني

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

640220 أحذية بوجوه من أشرطة و سيور مثبتة في ثقوب بالنعال: أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن 451

720421 .: ..ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب( اينجوت)خردة وفضالت، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك  428

440210  (بما في ذلك فحم القشور أو النوى )فحم خشبي 
ً
(بامبو ) من بوص هندي : ، وإن كان مكتال 408

551642  من ألياف اصطناعية غير 85%تحتوي على أقل من : أقمشة منسوجة، من ألياف إصطناعية غير مستمرة
ً
...وزنا 383

240311 ...تبغ للتدخين، : أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خالصات وأرواح تبغ 361

90611 (سيناموم زيالنيكوم بلوم)قرفة : غير مجروشة وال مسحوقة : قرفة وأزهار شجرة القرفة  347

910111 ...ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة  338

531090 غــــــــيرها: 53.03أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة في البند  334

851930 "مشغالت اإلسطوانات" أجهزة إدارة اإلسطوانات : أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت 332

91011 ...غير مجروش : زنجبيل: ، وكارى و بهارات وتوابل أخر(رند)زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر ، وأوراق غار  329



Product Code Product Description
Indonesia Products Imports from the World 

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

640220 Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, with upper straps or thongs assembled . . . 451

720421 Waste and scrap of stainless steel (excluding radioactive, and waste and scrap of batteries . . . 428

440210 Bamboo charcoal, incl. shell or nut charcoal, whether or not agglomerated (excluding used as . . . 408

551642 Woven fabrics containing predominantly, but < 85% artificial staple fibres by weight, mixed . . . 383

240311 Water-pipe tobacco (excluding tobacco-free. See subheading note 1.) 361

90611 Cinnamon "Cinnamomum zeylanicum Blume" (excluding crushed and ground) 347

910111 Wrist-watches of precious metal or of metal clad with precious metal, whether or not incorporating . . . 338

531090 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303, bleached, dyed, made . . . 334

851930 Turntables "record-decks" 332

91011 Ginger, neither crushed nor ground 329

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



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Fabrics and Textiles

32 Million AED
Product Code

540752

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Copper wires

27 Million AED
Product Code

740811

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Perfumes

25 Million AED
Product Code

330300

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Electrical Generators

23 Million AED
Product Code

850213

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Structures of iron or steel

14 Million AED
Product Code

730890

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Food preparations

13 Million AED
Product Code

210690

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Air conditioning machines

11 Million AED
Product Code

841510

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Highway Dumpers

10 Million AED
Product Code

870410

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Make-up and skin care products

10 Million AED
Product Code

330499

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Republic of Indonesia

Estimated Export Potential Product Values
Milk and cream Products

10 Million AED
Product Code

40221

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Indonesia

10

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



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/

