


Bin Mahmood Holding, formerly known as 
Mahmood Mohamed Husain & Sons first 
opened its doors towards food industry in 
1940 delighting Bahrainis and neighboring 
Gulf countries with its high quality products 
& Services. Bin Mahmood holding has grown 
to comprise two main divisions all involved in 
the food industry.

ABOUT



This Factory Widely specializes in chocolate 
and confectionery as well as a dairy 
creamery producing premium quality 
ice-cream. Our master chocolatiers use 
finest Belgian chocolate to create the best 
artisanal chocolates called “Le Palmier” to be 
had in the region. We cater to all manner of 
clientele be they individuals or mass 
chocolate sellers. Our flexible production 
capacities enables us to serve all.

ABOUT



ABOUT

A prestigious automatic Bakery beloved by 
Bahrainis providing them with freshly baked 
goods both sweet and savory, since 1970 
under the brand name “Delmon Bakery”. The 
First automatic bakery of its kind in Bahrain 
known for its healthy “Low Sodium” and 
“Trans Fat Free” products. Bin Mahmood au-
tomatic bakery and catering company sup-
plies to Bahrain’s major hotels, restaurants 
and supermarkets with its superior quality 
baked goods. We also cater all kinds of 
packed meals and food items to individuals 
and large business units like ministries, 
schools, hospitals & major hotels. Our Prod-
ucts are produced in a factory of unparalleled 
standards of hygiene and technology as per 
ISO 22000 standards.



Bin Mahmood Catering is one of the highend, 
cutting edge professional catering company 
in Bahrain. The organization has a strong 
commitment to deliver quality services to 
our customers. We are a health & hygiene 
orient food service concern and successfully 
catering to reputed institutions, schools and 
ministries in Bahrain providing a wide 
variety of tasty & nutrition menus.
It would be our endeavor to add many 
industry features to improve future 
hospitality services for exciting business site 

Business Approach: 
Our business mission is to ensure Total 
customer satisfaction (Nutrition value 
economics, quality & taste) through timely 
service of best of quality food prepared with 
at most care of personal and environment 
hygiene, cleanliness and taste by special 
chefs using up to date kitchen technologies 
and equipment with right quality and 
quantity of best branded ingredients and 
served by trained courteous professional 
hands.

Our chefs plan the menu as per case and 
within the reserved budget of the clients to 
deliver perfect cost-effective catering 
services in Bahrain. We feel that it is our 
responsibility to make an event more 
memorable with our delicious food at 
apparent rates.

BIN MAHMOOD CATERING

The latest addition is a new health food 
concept: 180 fit. 
A nutritional counseling center designed to 
encourage and cater to a healthy lifestyle.  
180 fit's team of nutritionists work directly 
with our in-house chefs to design healthy 
meals, hand picking the freshest products to 
cook wholesome meals that are then 
delivered to our customers. It caters to 
individuals, families, and businesses wishing 
to provide healthy, nourishing meals without 
compromising on taste. 

It is also equipped to design meals for those 
who have special dietary requirements. 
Whether for weight loss, promoting a 
healthier life-style or to meet specific 
requirements, we can devise tailor-made 
menus to suit you.
For more than seven decades, Bin Mahmood 
has provided excellence and only the best to 
its clientele. We seek to provide only the 
best and to expand our products in order to 
continually meet our clients' demands to 
their utmost satisfaction.



BIN MAHMOOD: A GUARANTEE OF QUALITY

بن محمود: ضمان الجودة  



نبذة عن

افتتحت شركة بن محمود القابضة والمعروفة سابق� 
بشركة محمود محمد حسين و أوالده أبوابها لقطاع 
الصناعات الغذائية في عام ١٩٤٠، مبهجًة  بذلك أهل 

البحرين و دول الخليج المجاورة وذلك من خالل 
خدماتها  ومنتجاتها الراقية. وقد نمت شركة بن 

محمود القابضة لتتضمن جزئان رئيسيان في قطاع 
الصناعات الغذائية.



نبذة عن

يختص هذا المصنع عامًة بصنع الشوكوالتة و 
الحلويات باالضافة الى اªيسكريم عالية الجودة، حيث 

يقوم صانعوا الشوكوالتة المختصين بمصنعنا  
باستخدام أجود أنواع الشوكوالتة البلجيكية، 

ليبتكروا بذلك أفخر أنواع الشوكوالتة بالمنطقة و 
التي تسمى   بـ  "لي بالمير" . وال يقتصر عملنا فقط 

على الصناعات بل يشمل أيض� خدماتنا لشتى أنواع 
الزبائن ا±فراد منهم باالضافة لبائعي الجملة حيث 

تخولنا قدراتنا المصنعية على خدمة الجميع. 



نبذة عن

مخبز آلي راقي ومحبوب من قبل البحرينيين يقوم 
بتقديم المخبوزات الطازجة المالحة منها والحلوة منذ 
عام ١٩٧٠ تحت اسم "مخبز دلمون". وهو أول مخبز الي 

يقدم المنتجات قليلة الصوديوم والخالية من 
الدهون المشبعة. حيث يزود مصنع بن محمود 

للمخابز اªلية والتموين أجود أنواع المخبوزات للفنادق 
و المطاعم و محالت السوبرماركت، وتقوم أيضا 

بتزويد شتى أنواع منتجات الطعام والوجبات الجاهزة 
لºفراد  والمؤسسات كالوزارات والمدارس 

والمستشفيات والفنادق. وتصنع منتجاتنا في مصنع 
ذات مواصفات عالية متطورة تكنولوجيا وتتبع أعلى 

معايير النظافة التي تتطابق مع مواصفات ال "آي إس 
أو ٢٢٠٠٠" العالمية.



أخيرÂ "١٨٠ فت": مركز لÀستشارات الغذائية بمفهوم 
الطعام الصحي الجديد الذي صمم من أجل خدمة 

الحياة الصحية والتشجيع عليها. يقوم فريق 
المختصين الغذائيين للمركز بالتعاون مع طاهي 

الطعام لدينا من أجل ابتكار وجبات صحية نختار 
لها أجود المكونات الطازجة بعناية وثم نقوم 

بتوصيلها للزبائن.  ويخدم المركز ا±فراد والعائالت 
والشركات التي تطمح لتقديم وجبات صحية 
ومغذية ±فرادها وذلك دون التضحية بالمذاق 

اللذيذ.

 والجدير بالذكر أن المركز جاهز لتصميم و تقديم 
وجبات غذائية صحية ±ولئك ا±شخاص الذين 

لديهم متطلبات صحية و غذائية خاصة، إضافة إلى 
أننا نستطيع عمل قوائم غذائية مناسبة لمختلف 

المتطلبات كانقاص الوزن أو لحياة صحية أكثر أو 
±ي متطلبات خاصة. 

لسبع عقود، قدمت بن محمود ا±فضل لزبائنها 
بامتياز. نحن نطمح لتقديم ا±فضل لعمالئنا و 

توسعة اطار منتجاتنا الرضائهم باستمرار.

منهج العمل:
 تتمثل رسالتنا في العمل في ضمان رضا العمالء 
التام (قيمة اقتصادية من حيث التكلفة والجودة 

والذوق)  وذلك من خالل تقديم الخدمة في الوقت 
المناسب وتقديم أفضل أنواع الطعام  المعد من 

قبل موظفين أكفاء يراعون قواعد الصحة والنظافة 
العامة وفي بيئة صحية نظيفة ويتم إعداد الطعام 

من قبل أمهر الطهاة الذين يستخدمون أحدث 
معدات وأجهزة الطهي وعبر استخدام أفضل 
المكونات ذات الجودة العالية وا±يدي العاملة 

المتخصصة والمدربة. 

تعد شركة بن محمود للتموين واحدة من شركات 
التموين المتخصصة والمتطورة في البحرين، ولدى 

الشركة التزام راسخ لتقديم خدمات عالية الجودة 
لعمالئها. وشركة  بن محمود للتموين توجه كل 
أهتمامها لتقديم الخدمات الغذائية الصحية من 
خالل تقديم مجموعة واسعة من قوائم الطعام 

الشهية والمغذية والصحية إلى ا±فراد والمؤسسات 
العامة والخاصة والمستشفيات والمدارس والوزارات 

في البحرين. ومن ضمن مساعينا أيضا تحسين 
خدمات الضيافة المستقبلية من خالل تقديم 

وتموين وجبات الطعام إلى مواقع العمل 
والمناسبات ومهرجانات الطعام لعمالئنا الكرام.

 والجدير بالذكر أن المركز جاهز لتصميم و 
تقديم وجبات غذائية صحية �ولئك ا�شخاص 

الذين لديهم متطلبات صحية و غذائية خاصة، 
إضافة إلى أننا نستطيع عمل قوائم غذائية 

مناسبة لمختلف المتطلبات كانقاص الوزن أو 
لحياة صحية أكثر أو �ي متطلبات خاصة. 

شركة بن محمود للتموين




