
 

 شهادة إستيفاء شروط الحالل
CERTIFICAT 

DE CONFORMITÉ HALAL 
 
IH-435.2022.R07                                                                     2022 
  

 هذه الوثيقة تستلزم باالضافة شهادة حالل ترقيم مجموعة أصلية أو صورة موثقة.
 هذه الوثيقة ملكية للمعهد حالل حيث يجب إعادتها في حالة المطالبة

  
CE DOCUMENT DOIT ETRE COMPLETÉ PAR UN CERTIFICAT DE LOT ORIGINAL O COPIE OFICIELLE. 

DOCUMENT PROPRIETÉ DE L´I .H, SE DOIT RETOURNER AVEC UNE SIMPLE DEMANDE. 
 

 

 

Estándar Global de Certificación Halal (INSTITUTO HALAL) C/ Claudio Marcelo nº 17 Planta 1 - 14002 Córdoba 
Tel: 0034 957634071- Fax: 957713203 - www.institutohalal.com  - info@institutohalal.com 

 
Escanee para verificar/ 

Scan to verify 

 

اطار المجلس اإلسالمي في اسبانيا، الهيئة الدينية المسجلة في وزارة العدل تحت رقم،  تحت المعهد حالل المنضوي 

8123-SE/A :تمنح هذه الشهادة لشركة 
L’INSTITUTO HALAL, département de la Junta Islámica d’Espagne, entité religieuse inscrite 

au Ministère de la Justice sous le nº 8123-SE/A, Délivre le présent certificat à l’entreprise: 

 

REPSOL QUÍMICA, S.A 
 Site de production: Avenida de la Química, s/n - 43140 La Pobla de Mafumet (TARRAGONA) / موقع اإلنتاج

  Centre de stockage: TERMINALES QUÍMICOS, S.A. Muelle de la Química, s/n Puerto de Tarragona - 43004 TARRAGONA / مركز تخزين 

 

 وفقا لمعايير 

 شروط مؤسسة حالل والقانون المعتمد إلستعمال عالمة ضمان حالل المسجلة 

المراقبة في مراكز اإلنتاج و تحليل المنتج النهائي.و       
Satisfaisant 

Cahier des Charges Produit Certifié et au Règlement d'Usage  

de la Marque Garantie Halal 

 

  / Pour l´activitéلعملية 
 

 ثنائي بروبيلينغليكول درجة عطور   تغليف وتسويق بروبيلينغليكول درجة غذائية، إنتاج،

 ثالثي بروبيلينغليكول درجة صناعية وثنائي بروبيلينغليكول، وبروبيلينغليكول،

 )انظر الملحق(

-- 
Fabrication, emballage et commercialisation de monopropylène glycol USP/EP  

grade alimentaire, dipropylène glycol grade parfum et monopropylène glycol,  

dipropylène glycol et tripropylène glycol grade industrielle  

(Voir l´annexe) 

 

Certificat n° /  IH-435/2.4/T/7 : رقم الشهادة

Valide jusqu´á/ صالحة لغاية   : 26/05/2023 

Date d'émission/إصدار : Córdoba, 26/05/2022   

 

 

 
 

 
         Muhammad Escudero Uribe                            Moustapha Hassane 

 إدارة مؤسسة حالل                                                                                              مسؤول الشؤون الدينية        
    P.A: Direction de l'Institut Halal de Junta Islamica                                   Département religieuse 
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