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To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 117 Dated 07-03-2021 

For the Gulf Industrial Development Co. Ltd/ South Amman Mills Laboratory / Amman 

Scope of Accreditation 

Chemical, Physical and Physiochemical Testing for  Wheat and Flour  
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Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ Standards 

Wheat & Flour 

Gluten Test  
Official Methods of American Association of cereal 

chemistry  2011 (AACC, Method 38-12.02:2011) 

Falling number Test 
Official Methods of American Association of cereal 

chemistry 2011  (AACC, Method 56-81.04: 2011)  

Sedimentation (Zeleny test) 
Official Methods of American Association of cereal 

chemistry 2011 (AACC, Method 56-60.01: 2011) 

Ash test  
Official Methods of American Association of cereal 

chemistry 2011 (AACC, Method 08-01.01:2011) 

Moisture test International Standard (ISO 712 :2009) 

Protein test grains  
Official Methods of American Association of cereal 

chemistry 2011 (AACC , Method no. 46-11.02:2011) 

Damage Starch 

Official Methods of American Association of cereal 

chemistry 2011 (AACC, Method no, 76-33.01: 2011) 

Partially suspended for maximum 90 days starting from 

28/03/2022  

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test 

reports in the scope of accreditation: 

1- Dr. Khalid Al-Obaidy  / Manager of Development and Quality Control Department 

2- Hedaya Oqlaa / Quality Engineer  and Management representative for Quality 

3- Maha Al-Said/ Quality Engineer   

 



 

 

 

 

 

 

 

 (1الملحق رقم )
 82/30/8388: بتاريخ المحدث

 
 30/30/8381الممنوحة بتاريخ  JAS Test – 117 لشهادة االعتماد رقم

 عّمان مختبر مطاحن جنوب عمان/ شركة الخليج للتنمية الصناعية المحدودة/

 مجال االعتماد  

 والفيزيائية والفيزيوكيميائية للطحين والقمح الفحوصات الكيميائية

        qf071-56-a,rev d                                                                                                     1 من 1 صفحة  

 

 

 

 
 

 

 

 

 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة

 نوع الفحص/ 
 الخاصية المقاسة 

 الطحينو القمح

 AACC, Method)،2011، عام االهريكية لكيوياء الحثوب جوعية لطرق التحليل الرسوية ل

38-12.02:2011)  
 فحص الجلوتين

 AACC, Method)،2011ام ، عاالهريكية لكيوياء الحثوب جوعية للطرق التحليل الرسوية 

56-81.04: 2011) 
 فحص النشاط األنزيوي

 AACC, Method))،2011، عام االهريكية لكيوياء الحثوب جوعية للطرق التحليل الرسوية 

56-60.01: 2011) 
 فحص الترسية

-AACC, Method 08)،2011عام االهريكية لكيوياء الحثوب جوعية للطرق التحليل الرسوية 

01.01:2011) 
 هادفحص الر

 طوتةفحص الر (ISO 712 :2009)،الوواصفة القياسية الدولية 

  AACC , Method)،2011، عام االهريكية لكيوياء الحثوب جوعية للطرق التحليل الرسوية 

)2011:1.033-76no.  

 

 82/90/8988يوم كحد أقصى ابتداٍء من تاريخ  09تم وقف اعتماد الفحص لمدة 

 فحص النشا الوحطن

 AACC , Method) ،2011عام االهريكية لكيوياء الحثوب جوعية للطرق التحليل الرسوية 

no. 46-11.02:2011) 
 فحص الثروتين 

 قائمة باألشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:

 والسيطرة النوعية قسم التطويرمدير /خالد العبيدي . د -

 /مهندس جودة وممثل االدارة للجودة عقلة ههداي -

   مها السعيد/مهندس جودة  -


