
Declared Name & Address of Importer

To / Plant Protection Organization(s) ofFrom / Plant Protection Organization(s) of

Distinguishing Marks

Name & Address of Exporter

Declared Point of Entry

I. Description of Consignment

II. Additional Declaration

III. Disinfestation & / or Disinfection Treatment

Additional Information

Declared Means of ConveyanceEnd-use Purpose

Concentration Rate

Total QuantityImport Permit No.

Scientific Name Common Name

Total No. of Packages

TreatmentTreatment DateDuration & TemperatureChemicals (Active Ingredients)

Quantity No. of Packages

No financial or legal liability with respect to this certificate shall attach to the Ministry
of Environment & Water - UAE or to any of its officials in the United Arab Emirates.

إلى / منظمة وقاية النباتات في

اسم المستورد و عنوانه حسب البيانات

من / منظمة وقاية النباتات في

No. الرقم

Commodity Class
الصنف

Name & Signature of Authorized Officer
اسم و توقيع الموظف المختص

Official Stamp
الختم الرسمي

Phytosanitary Certificate شهــــادة صحـــــة نباتيـــــة

أوالً : وصف اإلرساليـــــــة

ثانيــــاً: إقــــــرار إضـــــــافي

ثالثاً: المعاملة للتطهير من التلوث و / أو اإلصابة

اسم جهة التصدير و عنوانها

نقطة الدخول حسب البيانات

غرض االستعمال النهائيوسيلة النقل حسب البياناترقم إذن االستيرادالكمية الكليةالعدد الكلي للطرود

االسم العام الكمية االسم العلميعدد الطرود

نسبة التركيز

معلومـــات إضــــافية

مادة التعرض و درجة الحرارة تاريخ المعاملة الكيماويات - المادة الفعالةالمعاملة

العالمات المميزة

ال تتحمـــل وزارة البيئــة و الميــاه في دولة اإلمارات العربيــة المتحدة أو أي من موظفيــها 
المختصيــن أي مسؤوليــة قانونيــة أو ماليــة قد تنجــم عن هذه الشهــادة.

Date of InspectionDate of IssuePlace of Issue
مكان اإلصدارتاريخ اإلصدارتاريخ الفحص

The Cooperation Council for the
Arab States of the Gulf



بلد المنشأ
Origin

نشهد بأن النباتات, أو المنتجات النباتية أو المواد األخرى الخاضعة للوائـــح الصحة النباتية المشار 
لإلجراءات المعتمدة المالئمة, و وجدت خالية من  إليها أعاله قد تم فحصها و/أو اختبارها طبقاً 
لدى  النباتية  الصحة  لمتطلبات  ومطابقة  المستورد  المتعاقد  الطرف  حددها  التي  الحجرية  اآلفات 
الخاضعة  الحجرية  غير  باآلفـات  االصة  اإلشتراطـات  ذلك  في  بما  المستـورد،  المتعاقد  الطرف 

للوائح.

We certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have 

been inspected and / or tested according to appropriate official procedures & are considered 

to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to 

conform with the current phytosanitary requirement of the importing contracting party, 

including those for regulated non-quarantine pests.
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Phytosanitary Certificate شهــــادة صحـــــة نباتيـــــة

No financial or legal liability with respect to this certificate shall attach to the Ministry
of Environment & Water - UAE or to any of its officials in the United Arab Emirates.

Name & Signature of Authorized Officer
اسم و توقيع الموظف المختص

Official Stamp
الختم الرسمي

ال تتحمـــل وزارة البيئــة و الميــاه في دولة اإلمارات العربيــة المتحدة أو أي من موظفيــها 
المختصيــن أي مسؤوليــة قانونيــة أو ماليــة قد تنجــم عن هذه الشهــادة.

Date of InspectionDate of IssuePlace of Issue
مكان اإلصدارتاريخ اإلصدارتاريخ الفحص

:.Annex of Phytosanitary Certificate Noملحق الشهادة الصحية  رقم:

The Cooperation Council for the
Arab States of the Gulf



Scientific Name Common Name Quantity No. of Packages Commodity Class
االسم العامالصنف الكمية االسم العلميعدد الطرود
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