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 السادة المحترمون
 

أن تعلن لسيادتكم بأنه إستكماال لما قد GSATM)  ( عضو التحالف العالمي للتفتيش و المراقبة )NESيسر شركة الشرق األدني للخدمات )

م بدأته بإنشاء سلسة من المعامل الخاصة بها في جميع أنحاء الجمهورية بناءا علي ماتتميز به كل منطقة من توافر الخامات المعدنية فقد ت
شركة النصر للتعدين بمنطقة  بجوار بمنطقة السباعيةبمعملها الكائن بنجع هالل  بداية العمل 42/60/4602بفضل هللا تعالي اليوم 

 أسوان حيث يقوم المعمل بتحليل خام الفوسفات و يتميز المعمل بمايلي: –إدفو  –المحاميد 
 

يقوم بعملية التحليل أحد أفراد كيميائي شركة الشرق األدني و المدربين علي عملية التحليل بكل طرق تحليل خام الفوسفات  -1
 طويلة في نفس المجال.المعروفة دوليا و أصحاب الخبرات ال

 التواجد بجوار أهم و أكبر مناجم انتاج خام الفوسفات في مصر مما يسهل و يسرع عمليات التحليل. -2
عمل التحليل بطريقة الترسيب بناءا علي أكثر المواصفات الدولية انتشارا وستقوم الشركة في المستقبل القريب إن شاء هللا  -3

 ( لتلبي جميع إحتياجات سيادتكم في هذة المنطقة.Spectrophotometerبإضافة طريقة التحليل باستخدام )
وجود طاقم كامل من أفراد الشركة في نفس المنطقة مكون من جيولوجي و كيميائي و مجموعة من الفنيين أصحاب الخبرات  -4

 الطويلة و ذلك ألعمال الفحص بجميع مراحلها و سحب العينات للتحليل.
ات الواردة إليه من جميع األطراف سواءا كانت مسحوبة بمعرفة فنيين الشركة أو واردة من سيادتكم المعمل مستعد لتحليل العين -5

 مباشرة إلي المعمل.
 إصدار تقرير بنتائج التحليل موقع من كيميائي المعمل و مختوم بخاتم الشركة. -6

 
 للمتابعة و معرفة المزيد يرجي من سيادتكم اإلتصال علي األرقام التالية:

 مدير قسم التعدين و الكيماويات  –ئي : حامد أبوحمد كيميا -
66460442212200 

 السباعية NESكيميائي معمل  –كيميائي: محمد حماد  -
66460072110002 

Dear All, 

 
Near East Services (NES) a member of Global Superintendence Alliance (GSA

TM
) is pleased to inform you that, on 

24/06/2014 the company opened its laboratory at Mahamid Zone, Edfu, Aswan beside El Nasr Mining Co. The 
laboratory is used for Rock Phosphate Analysis, the laboratory’s capabilities and competitive advantages are: 

1- Analysis process is managed by NES chemists who are fully trained to perform the Rock Phosphate 
analysis according to internationally methods. All chemists have long experience in this specific field. 

2- Since we also perform the attendance beside the largest Rock Phosphate mines at Egypt, so, analysis 
results will be in your hand in a fast and efficient manner. 

3- Analysis process is performed using Gravimetric method as per international standards, NES is planning to 
analyze Rock phosphate using Spectrophotometer method in the nearest future. This will enable us to 
provide our customers with the full range of all the analysis needed. 

4- Attendance of NES staff at the same zone (Geologist, Chemist, and well trained technicians) will assist you 
to perform all inspection services for Rock Phosphate in addition to sampling preparation for analysis. 

5- The laboratory will be used to analyze all samples that are drawn by our team or delivered directly to the 
laboratory by our clients. 

6- Signed and stamped analysis reports and/or certificates will be issued immediately upon completion. 
 
For more information you can contact the following: 

- Chemist: Hamed Abohamad – Minerals and Chemicals Division Manager. 
+201227797781 

- Chemist: Mohamed Hammad – NES Lab chemist 
+201157993337 
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