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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



Russia country profile

• The economy of Russia contains vast natural resources,

particularly oil and natural gas. It is the fifth largest economy

in Europe, the world's eleventh largest economy by nominal

GDP, and the sixth largest by purchasing power parity.

• Russia's enormous geography is an important determinant of

its economic activity, some sources estimates that Russia

contains over 30% of the world's natural resources

•

•



Trade Between UAE and Russia

2020Total UAE Exports to Russiaروسياإلىاملتحدةالعربيةاإلماراتصادراتإجمالي 2020

2020Total UAE Imports from Russiaروسيامناملتحدةالعربيةاإلماراتوارداتإجمالي 2020

2,258
Million AED

7,130
Million AED



Top Export Product Values from UAE 
to Russia in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي فروسيا صادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

711299 ...نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضالت أخر محتوية  87

730890 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  82

90240  
ً
، في عبوات أخر( مخمر)شاي أسود : شاي، وإن كان منكها

ً
.وشاي مخمر جزئيا 82

390120 :أو أكثر 0.94بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل : بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 64

284690 : ...مركبات، غير عضوية أو عضوية، من معادن أتربة نادرة من يتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط هذه املعادن 44

842481 ـ ـ للزراعة أو البساتين 41

390190 :غيرها: بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 27

841940 ...بإستثناء األفران واألجهزة األخر الداخلة ) آالت وأجهزة،ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء  26

730423 ...مواسير و انابيب : ، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب(بروفيالت)مواسير وأنابيب و أشكال خاصة  22

710812 ...غير معد للتداول : ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق (بما في ذلك الذهب املطلي بالبالتين)ذهب  19



Top Export Product Values from UAE 
to Russia in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Russia in 

2020 (AED Million)

711299 Waste and scrap of silver, incl. metal clad with silver, and other waste and scrap containing ... 87

730890 Structures and parts of structures, of iron or steel, n.e.s. (excluding bridges and bridge-sections, ... 82

90240 Black fermented tea and partly fermented tea, whether or not flavoured, in immediate packings ... 82

390120 Polyethylene with a specific gravity of >= 0,94, in primary forms 64

284690 Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures ... 44

842481 Agricultural or horticultural mechanical appliances, whether or not hand-operated, for projecting, ... 41

390190 Polymers of ethylene, in primary forms (excluding polyethylene and ethylene-vinyl acetate ... 27

841940 Distilling or rectifying plant 26

730423 Drill pipe, seamless, of a kind used in drilling for oil or gas, of iron or steel (excluding ... 22

710812 Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold ... 19



Top Export Product Values from UAE 
to Russia in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
ي فروسيا صادرات اإلمارات  إلى 

(مليون درهم)2020عام 

732690 :غيرها : مصنوعات أخر من حديد أو صلب 18

390230 :كوبوليميرات البروبلين: بوليميرات بروبلين أو اوليفينات أخر، بأشكالها األولية 18

392062 ...وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة وال منضدة (أفالم)ألواح وصفائح وأغشية  17

848180 ...أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات املماثلة للمواسير واملراجل والخزانات والدنان أواألوعية  17

340111 ...صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لإلستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة،  13

701349 ...أدوات من زجاج من األنواع املستعملة للمائدة أو املطبخ أو التواليت أو املكتب أو للتزين الداخلي  12

330300 (.دى تواليت-أو)عطور ومياه للتجميل :  12

740400 .فضالت وخردة نحاس :  9

853710 ...، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل،مزودة بجهازين أو أكثر من األجهزة الداخلة في (تابلوهات)لوحات،  9

330499 ...، بما فيها محضرات الوقاية (غير األدوية)ومستحضرات للعناية بالبشرة ( مكياج)مستحضرات تجميل أو زينة  8



Top Export Product Values from UAE 
to Russia in 2020

Product Code Product Description
UAE Exports to Russia in 

2020 (AED Million)

732690 Articles of iron or steel, n.e.s. (excluding cast articles or articles of iron or steel wire) 18

390230 Propylene copolymers, in primary forms 18

392062 Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular poly"ethylene terephthalate", not reinforced, ... 17

848180 Appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like (excluding pressure-reducing valves, ... 17

340111 Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded ... 13

701349 Glassware for table or kitchen purposes (excluding glass having a linear coefficient of expansion ... 12

330300 Perfumes and toilet waters (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) 12

740400 Waste and scrap, of copper (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted ... 9

853710 Boards, cabinets and similar combinations of apparatus for electric control or the distribution ... 9

330499 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), ... 8



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل -صادرات اإلمارات  إلى روسيا 

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

730423 ...مواسير و انابيب : ، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب(بروفيالت)مواسير وأنابيب و أشكال خاصة  633

400931 ...مثل الفواصل واألكواع و )أنابيب ومواسير وخراطيم، من مطاط مبركن غير مقس ى، مع أو بدون لوازمها  534

850300  أو بصورة رئيسية مع اآلالت الداخلة في البند : 
ً
...85.02أو البند 85.01أجزاء معدة لالستعمال حصرا 510

901590 ...وعلم املحيطات وعلم , ،ولعلم تخطيط املياه (بما فيها أجهزة املساحة بالتصوير)أجهزة وأدوات للمساحة  500

830210 ...لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في األثاث واألبواب والساللم والنوافذ  447

852910  أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من 
ً
...85.28الى 85.25أجزاء معدة لإلستعمال حصرا 403

870850 ...محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة : 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  384

731829 ...وخوابير ومسامير خابورية، ( تباشيم)ومسامير برشام ( شناكل)، ومحاجن لولبية(عزقات)براغي وصواميل 361

401610 من مطاط خلوي : مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقس ى  358

731815 ...وخوابير ومسامير خابورية، ( تباشيم)ومسامير برشام ( شناكل)، ومحاجن لولبية(عزقات)براغي وصواميل 344



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

Product Code Product Description
UAE Exports to Russia in 2020 

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

730423 Drill pipe, seamless, of a kind used in drilling for oil or gas, of iron or steel (excluding ... 633

400931 Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber (excluding hard rubber), reinforced or otherwise ... 534

850300 Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric ... 510

901590 Parts and accessories for instruments and appliances used in geodesy, topography, photogrammetrical ... 500

830210 Hinges of all kinds, of base metal 447

852910 Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith, n.e.s. 403

870850 Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, ... 384

731829 Non-threaded articles, of iron or steel 361

401610 Articles of cellular rubber, n.e.s. 358

731815 Threaded screws and bolts, of iron or steel, whether or not with their nuts and washers (excluding ... 344



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

كود املنتج توصيف املنتج
معدل -صادرات اإلمارات  إلى روسيا 

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

870840 و أجزاؤها( جير بوكس)علب تغيير السرعة : 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  331

731821 ...وخوابير ومسامير خابورية، ( تباشيم)ومسامير برشام ( شناكل)، ومحاجن لولبية(عزقات)براغي وصواميل 331

691090 ...ومقاعد مراحيض " بيدية"ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض إستبراء ( مجالي)أحواض غسيل  330

730719 ...لوازم : من حديد صب أو حديد أو صلب( الخ...الوصالت، األكواع، األكمام , مثل )لوازم مواسير أو أنابيب 306

841191 للعنفات النفاثة أوالعنفات الدافعة: أجزاء : عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر 304

730890 ...مثل، الجسور ومقاطع )وأجزاء منشأت ( 94.06بإستثناء املباني املسبقة الصنع الداخلة في البند )منشأت  285

950611 ( ...بما فيها تنس الطاولة)أصناف ومعدات للرياضة البدنية وأللعاب القوى والجمباز وألنواع الرياصة األخر  285

320820 ...أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية ( بما في ذلك ألوان املينا واللك)ورنيش ودهانات  271

853710 ...، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل،مزودة بجهازين أو أكثر من األجهزة الداخلة في (تابلوهات)لوحات،  252

390190 :غيرها: بوليميرات االيثيلين، في أشكالها األولية 230



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

Product Code Product Description
UAE Exports to Russia in 2020 

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

870840 Gear boxes and parts thereof, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more ... 331

731821 Spring washers and other lock washers, of iron or steel 331

691090 Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing ... 330

730719 Cast tube or pipe fittings of iron or steel (excluding products of non-malleable cast iron) 306

841191 Parts of turbojets or turbopropellers, n.e.s. 304

730890 Structures and parts of structures, of iron or steel, n.e.s. (excluding bridges and bridge-sections, ... 285

950611 Skis, for winter sports 285

320820 Paints and varnishes, incl. enamels and lacquers, based on acrylic or vinyl polymers, dispersed ... 271

853710 Boards, cabinets and similar combinations of apparatus for electric control or the distribution ... 252

390190 Polymers of ethylene, in primary forms (excluding polyethylene and ethylene-vinyl acetate ... 230



Top Import Product Values of Russia 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
2020واردات روسيا من العالم في عام 

(مليون درهم)

851712 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  21,557

300490 ...مكونة من منتجات مخلوطة أو ( 30.06أو30.05أو 30.02بإستثناء األصناف املذكورة في البنود )أدوية  20,167

847130 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  9,220

851762 ...، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات الالسلكية األخر؛ أجهزة أخرى ( تلفون ) أجهزة هاتف  8,010

300210 ...دم بشري؛ دم حيواني محضر لإلستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة  7,926

870323  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 7,475

848180 ...أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات املماثلة للمواسير واملراجل والخزانات والدنان أواألوعية  6,329

870829 ...بما في )أجزاء ولوازم أخر لألبدان: 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  5,936

281820 ؛ أوكسيد ألومنيوم؛ هيدروكسيد ألومنيوم 
ً
...كوراندوم إصطناعي، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائيا 5,524

847150 ...آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نقل املعلومات على  5,328



Top Import Product Values of Russia 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Russia from the World in 2020 
(AED Million)

851712 Telephones for cellular networks "mobile telephones" or for other wireless networks 21,557

300490 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic purposes, ... 20,167

847130 Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a ... 9,220

851762 Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or ... 8,010

300210 Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained ... 7,926

870323 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 7,475

848180 Appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like (excluding pressure-reducing valves, ... 6,329

870829 Parts and accessories of bodies for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more ... 5,936

281820 Aluminium oxide (excluding artificial corundum) 5,524

847150 Processing units for automatic data-processing machines, whether or not containing in the same ... 5,328



Top Import Product Values of Russia 
from the World in 2020

كود املنتج توصيف املنتج
2020واردات روسيا من العالم في عام 

(مليون درهم)

870710 ...للسيارات الداخلة : ، بما في ذلك غرف القيادة87.05حتى 87.01أبدان، للمركبات الداخلة في البنود من  5,253

870333  لنقل األشخاص ( خاصة)سيارات ركوب 
ً
...عدا الداخلة في البند )وغيرها من العربات السيارة املصممة أساسا 4,835

870840 و أجزاؤها( جير بوكس)علب تغيير السرعة : 87.05حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  4,495

950300 ...والعربات بدواسات و ألعاب مماثلة بعجالت؛ " سكوتر" دراجات بثالث عجالت، دراجات القدم الواحد :  4,308

852990  أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من 
ً
...85.28الى 85.25أجزاء معدة لإلستعمال حصرا 4,256

901890 ...أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض  4,211

732690 :غيرها : مصنوعات أخر من حديد أو صلب 4,167

840734 ( ...محركات إنفجارية)محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم اإلشعال فيها بالشرر  4,149

853710 ...، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل،مزودة بجهازين أو أكثر من األجهزة الداخلة في (تابلوهات)لوحات،  4,134

80390 غيرها: ، طازج أو مجفف"البالنتان"موز، بما فيه  4,098



Top Import Product Values of Russia 
from the World in 2020

Product Code Product Description
Top Import Product Values of 

Russia from the World in 2020 
(AED Million)

870710 Bodies for motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons 5,253

870333 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ... 4,835

870840 Gear boxes and parts thereof, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more ... 4,495

950300 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; ... 4,308

852990 Parts suitable for use solely or principally with transmission and reception apparatus for ... 4,256

901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. 4,211

732690 Articles of iron or steel, n.e.s. (excluding cast articles or articles of iron or steel wire) 4,167

840734 Spark-ignition reciprocating piston engine, of a kind used for vehicles of chapter 87, of a ... 4,149

853710 Boards, cabinets and similar combinations of apparatus for electric control or the distribution ... 4,134

80390 Fresh or dried bananas (excluding plantains) 4,098



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

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

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

150710  
ً
، ولكن غير معدل كيميائيا

ً
...زيت خام وإن كان قد أزيل : زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكررا 1044

540342 ...ة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة،بما فيها الشعيرات املفرد(عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات إصطناعية  755

540831 ...أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات إصطناعية، بما فيها األقمشة املتحصل عليها من املواد الداخلة  653

270720 ...زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد  643

284800 وإن كــانت محددة أو غيـر محددة( فوسفيدات)فوسفورات  496

750300 .فضالت وخردة نيكل:  478

847310 69/84اجزاء لالالت واالجهزه الداخله فى البند  472

151321 ...، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، (الباباسو)و زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل ( كوبرا)زيوت جوز الهند  447

540339 ...ة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة،بما فيها الشعيرات املفرد(عدا خيوط الخياطة)خيوط من شعيرات إصطناعية  409

30382 ...اسماك أخر،بأستثناء : 03.04أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم األسماك املذكورة في البند  402



Product Code Product Description
Russia Products Imports from the World in 

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

150710 Crude soya-bean oil, whether or not degummed 1044

540342 Multiple "folded" or cabled filament yarn of cellulose acetate, incl. monofilament of < 67 ... 755

540831 Woven fabrics of yarn containing predominantly, but < 85% artificial filament by weight, incl. ... 653

270720 Toluol "toluene" containing > 50% of toluene (excluding chemically defined) 643

284800 Phosphides, whether or not chemically defined (excluding ferrophosphorus) 496

750300 Waste and scrap, of nickel (excluding ingots or other similar unwrought shapes, of remelted ... 478

847310 Parts and accessories for typewriters or word-processing machines of heading 8469, n.e.s. 472

151321 Crude palm kernel and babassu oil 447

540339 Artificial filament yarn, incl. artificial monofilament of < 67 decitex, single (excluding ... 409

30382 Frozen rays and skates "Rajidae" 402

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



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

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

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

271111 غاز طبيعي: مسيلة: غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر 380

261790 غيرها: خامات أخر ومركزاتها 359

810720 كادميوم بأشكال خام؛ مساحيق: كادميوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضالت والخردة 348

740311 ومقاطعها( كاثودات)أقطاب سالبة : نحاس نقي : نحاس نقي وخالئط نحاسية، بأشكال خام 332

852861  أو بصورة"بروجكتور " أجهزة عرض 
ً
من األنواع املعدة لالستعمال حصرا 322

470500 .عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة:  320

293723 ...اتها هرمونات، بروستا جالندينات، ثرمبوكينات، ليكوترينات، طبيعية أو منتجة بعمليات تركيبية؛ مشتق 310

271020 ...زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة وال داخله في  307

440210  (بما في ذلك فحم القشور أو النوى )فحم خشبي 
ً
(بامبو ) من بوص هندي : ، وإن كان مكتال 303

910119 ...ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة  277



Product Code Product Description
Russia Products Imports from the World in 

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

271111 Natural gas, liquefied 380

261790 Ores and concentrates (excluding iron, manganese, copper, nickel, cobalt, aluminium, lead, ... 359

810720 Unwrought cadmium; cadmium powders 348

740311 Copper, refined, in the form of cathodes and sections of cathodes 332

852861 Projectors of a kind solely or principally used in an automatic data-processing machine of ... 322

470500 Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes 320

293723 Oestrogens and progestogens 310

271020 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations ... 307

440210 Bamboo charcoal, incl. shell or nut charcoal, whether or not agglomerated (excluding used as ... 303

910119 Wrist-watches of precious metal or of metal clad with precious metal, whether or not incorporating ... 277

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



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Lead-acid batteries

45 Million AED
Product Code

850710

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

1

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Perfumes and toilet waters

37 Million AED
Product Code

330300

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

2

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Pneumatic tyres made of rubber

33 Million AED
Product Code

401110

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

3

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Air conditioning machines

17 Million AED
Product Code

841510

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

4

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Food preparations

15 Million AED
Product Code

210690

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

5

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

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

14 Million AED
Product Code

330499

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

6

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Fresh or dried dates

13 Million AED
Product Code

80410

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

7

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Leather footwear

12 Million AED
Product Code

640510

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

8

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Hair care products

11 Million AED
Product Code

330590

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

9

Source: International Trade Centre مركز التجارة الدولية: املصدر



Russian Federation

Estimated Export Potential Product Values
Milk and cream products

10 Million AED
Product Code

40221

Estimated Export Potential Product Values 
from UAE to Russia

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/

