
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

About Us 

 

Selected Projects 

 

 

 

Trust Company was established by Civil Engineer Hossam Aboulfadl and Civil Engineer 

Hossam Mostafa in 1991. Since then we have achieved a diverse profile of projects we are proud of 

and wish to keep building on. 

Trust company is specialized in construction and general contracting of industrial buildings, 

meeting their various technical specifications. However, the company has also completed meticulous 

projects including residential compounds, recreational and educational examples achieving the 

aesthetic vision of the designer. 

 

Building of the integrated medical complex - for the 
city of Khamayl 
Building complete concrete and finishing flat 8500 m 2 
-In progress 
 
 
 
 
 
 
 
Faculty of Engineering building 
Egyptian Russian University 
Badr City 
A three floor R.C. building consisting of class rooms 
and lecture halls. Total area: 5000 m². 
 
 
 
 
 
 

 مبنى المجمع الطبى المتكامل لمدينة الخمائل 
  2م 0088مسطح  –مبنى كامل خرسانة وتشطيب 

قيد التنفيذ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجامعه المصريه الروسية-مبنى كليه الهندسة   
 مبنى كامل خرسانة وتشطيب - مسطح 0888 م2

Factory HW-301- Ministry of Military Production 
Explosion proof specifications 

 HW-301 عملية أنشاء مصنع  وزاره االنتاج الحربى  
الحربى 08مصنع   

 مصنع كامل قابل لألنفجار

 
Luxury Buildings 
6th of October City 
 

 



 
 

 
6th of October Exhibition and Conference Center 6th 
of October for Trading and Exhibitions. 
6th of October City 
Large span R.C. building. Area per floor :7800 m² 
 
 

 

أكتوبر للمعارض و المؤتمرات  6مشروع مركز   

 شركه السادس من أكتوبر للتسويق والمعارض ش.م.م .
 مبنى خرسانى متعدد الطوابق – بمسطح 0088 م2 للدور

أدوار متكرره4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nitric Acid Factory - Ministry of Military Production 
Acid Resistant Specifications 
 
 

 عمليه  انشاء وحده مركز حمض النيتريك

مصنع ابو زعبل للكيماويات  -الحربى  08مصنع  –

 المتخصصه
 

Nitro Cellulose Factory - Ministry of Military 
Production 
Explosion proof specifications 
 

 عمليه إنشاء مبنى النتروسيليولوز
شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصه –80مصنع   

Educational Hospital Extension 
MUST University 
6th Of October City  
 

جامعه مصر للعلوم  –إنشاء امتداد المستشفى التعليمى 
أكتوبر 6مدينه  –والتكنولوجيا   

Final Product Storage Building - Lever Egypt  
6th of October City 
Steel hangar. Area: 5000 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مخازن شركه ليفر ايجيبت أعمال متكامله
 المخزن : 0888م2 جمالون معدنى –  شامل كافه التشطيبات

  

Service building - Lever Egypt  
6th of October City 
R.C. structure. Area: 900 m². Internal roads included in 
scope. 

  شركه ليفر ايجيبت أعمال متكامله مبنى أدارى
 مبنى : 088 م2 شامل أعمال الطرق 

 
Emulsion Explosives Factory Code 628 - Ministry of 
Military Production 
Explosion proof specifications 
 

 
(628مبنى الفرقعات المستحلبة كود)  

الحربى 08مصنع   

 شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصه



 
 

Denil Residential Compound  
Mansoreya 
 

 مشروع أنشاء مجموعه فيالت سكنيه منتجع
أعمال متكامله -) دينايل ( المنصوريه   

Factory for Paints and Chemical Production 
6th of October Company for Paints and Chemicals 
4th District, 6th of October City 
 

للبويات والصناعات  أكتوبر 6مصنع شركه  عمليه

أكتوبر 6مدينه  - المنطقه الرابعه  -الكيماويه   

Nasayem Residential Compound 
6th of October City 
 

شركه أكتوبر للتنميه واالستثمار العقارى مشروع النسايم 
أعمال متكامله –  

 أنشاء فيالت متكامله بنظام النصف تشطيب 
 

Metal Works Factory 
Egyptian Company for Metal Shaping- Contshtal 
6th of October City 
R.C. structure. Area: 2000 m² 
 

لشركه المصريه لتشكيل المعادن إحدى شركات كونتشتال ا
أكتوبر 6مدينه  –  

  المصنع :بمسطح 2888م 2 من الخرسانه

Workshop and Laboratory Building  
Egyptian Russian University 
Badr City 
Area: 3000 m² 
 

مشروع مبنى الورش والمعامل بالجامعه المصريه الروسيه 
 بمدينه بدر

  مسطح : 3888 م2 أعمال متكامله

Sulfuric acid Factory 18 - Ministry of Military 
Production 
Acid resistance specifications 
 

شركة 80عمليه إنشاء وحده مركز حمض الكبريتيك مصنع 

 ابو زعبل للكيماويات المتخصصه
االعمال المدنية للوحدة مع جميع اعمال العزل و التعامل مع  

  االحماض

Marriot Sharm el Sheikh  
Civil and metal works 
Sharm el Sheikh 
 

فندق ماريوت  –أعمال مدنيه ومعدنيه   
شرم الشيخ –خليج نعمه   

Fire Fighting Water Tank 
Ministry of Military Production 
2000 m³ water tank and required pump rooms 

عمليه إنشاء خزان حريق عمالق وغرف الطلمبات العمالقه 
 –شركه ابو زعبل للكيماويات المتخصصه  –لألطفاء 
الحربى 08مصنع   

  خزان مياه عمالق 2888م3 وغرف الطلمبات الملحقه

 

Rymonds Factory 
Rymonds for ready-made clothing 
1st industrial zone, 6th of October City  
3500 m² factory and 800 m² administration building 
 

أعمال أكتوبر 6هزه مدينه مصنع ريموندس للمالبس الجا

  متكامله

 دور ارضى وأول – 2م3088مسطح مصنع 
 المبنى االدارى :- 088م 2 – ثالثه أدوار علويه

  

 
 

 



 
 

  

CPC Factory for Paper 
Al Ahram  
6th Of October City 
15000 m² steel structure factory 
1800 m² steel structure administration building 
 

 مصنع الشركه المتحده للورق 

أعمال متكامله  –أكتوبر  6مدينه   

  ممؤسسه االهراملك 
 المصنع مسطح 80888م2 جمالون معدنى 

 المبنى االدراى 8088م2 جمالون معدنى  

Persil Factory - Henkel 
Portsaid City 
1000 m² steel structure 

 مصنع شركه بورسعيد للمنظفات برسيل )هنكل (
أعمال متكامله –مدينه بورسعيد   

 مصنع 8888م2 جمالون معدنى

Evaco Factory for Valve Manufacturing 
10th of Ramadan City 
Factory and administration Building.  
Area 2000 m² 
 

 مصنع الشركه المصريه للصمامات ) ايفاكو (
أعمال متكامله –مدينه العاشر من رمضان   

 المصنع 2888م2 مبنى أدارى جمالون معدنى

EMPI Factory for Paper industry 
6th of October City 
3500 m² steel structure factory and  
3000 m² R.C. structure administration building. 
 

 مصنع الشركه المصريه للصناعات المتطوره 
أعمال متكامل –أكتوبر  6مدينه   

  المصنع 3088م2 جمالون معدنى + مبنى ادارى مسطح 

  للدور ثالثه أدوار من الخرسانه 2م388

TCI Factory for Chemical Industries 
6th Of October City 
5000 m2 steel structure factory and administration 
building with 800 m2 area per floor   
 

  للصناعات المتطوره تكنولوجيا للكيماويات وشركه مصنع 
أعمال متكامله –أكتوبر  6مدينه   

 لمصنع 0888م2 جمالون معدنى + مبنى ادارى مسطح

 088م2 للدور ثالثه أدوار من الخرسانه

Delta Gas Factory 
El Behiera District 
3000 m2 factory. Water tanks and roads included. 
 

 مصنع شركه دلتا غاز 
البحيره –حوشى عيسى   

المصنع مسطح 3888م2 جمالون شامل جميع االعمال من 

 خزانات الحريق واسفلت + أرضيات

 
 

6th of October Factory for Paints 
6th of October City 
2000 m2 factory. 300 m2 per floor administration 
building 
 

أكتوبر للبويات  6مصنع شركه   

أعمال متكامله –أكتوبر  6مدينه   

المصنع مسطح 2888م2 المبنى ادارى من الخرسانه مسطح 

 388م2 للدور )3 أدوار علويه (

 

Trane Factory for A.C units  
10th of Ramadan City 
1500 m2 steel structure  
 

 -مصنع شركه ترين للتكيفات مدينه العاشر من رمضان
 أعمال متكامله

 لمصنع 8088م2 جمالون معدنى

Factory for Al Farid Pumps 
88th of Ramadan City 
1200 m2 steel structure 
 

 –للطلمبات الفريد  –توسعه مصنع الشركه المصريه 
أعمال متكامله –العاشر من رمضان   

انشاء مصنع 8288م2 جمالون معدنى ومبنى االمن وخزان 

 مياه االختبارات

 
 
 

 



 
 

Desalination Water Plant 
Relantex for Touristic Resorts 
Sharm el Sheikh 

2000 m2 building. 2500 m3 water tank. 1500 m³ water 
tank.  

 

  -عمليه انشاء محطه تحليه مياه البحر لشركه ريالنتكس 
أعمال  -شرم الشيخ  –خليج نبق  –للقرى السياحيه 

 متكامله
 محطه تحليه مياه البحر :

 مبنى المحطه : مسطح 2888م2 خرسانه

 خزان مياه عمالق : 2088م3 
 خزان مياه نهائى :8088م3

 

Concrete Barriers for MFO 
 

   تصنيع وتوريد المصدات الخرسانيه للقوات المتعدده 

الجوده  –الجنسيات  MFO 
 

Civil Works for OPC (Oriental Company for 
Petrochemicals) 
Suez 
5000 m² hangar 
 

االعمال المدنيه للجمالون الرئيسى لشركه الشرقيون 
العقبه –شمال غرب الخليج السويس  –للبتروكيماويات   

 جمالون : بمسطح 0888م2

Reviera Factory for Adhesives 
88th of Ramadan City 
2000 m² steel hangar 
 

مصنع شركه ريفيرا للمواد الالصقه مدينه العاشر من 
أعمال متكامله –رمضان   

 المصنع 2888م2 جمالون معدنى – شامل كافه التشطيبات

Niltex for Water Tanks 
6th of October City 
4000 m² steel hangar 
 

 مصنع شركه النيل للتنكات 
أعمال متكامله –أكتوبر  6مدينه   

 لمصنع 4888م2 جمالون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


