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Batelco Announces 2nd Global Zone Site 

with Double the Capacity 
 

*Global Zone’s 2nd Site at Batelco Hamala Data Center* 

 

Manama, Bahrain: Batelco has launched a second Global Zone site at its Hamala Data Center following 

the launch of the Company’s first Global Zone site in 2019.  Global Zone is a carrier-neutral transit zone 

based on a certified Tier III Data Center, providing colocation and interconnection services, and enabling 

access to Batelco’s global network featured with widely distributed points of network coverage.  

Global Zone at Hamala Data Center accommodates double the capacity of Batelco’s first site, enabling the 

Company to cater to an increasing number of platform members including CDN’s (Content Delivery 

Networks), Cloud Providers, International Carriers and Gaming Networks. 

With the option of more than one location for Global Zone, customers can benefit from the availability of 

disaster recovery services that ensures business continuity, a secured operation environment, and access 

to multiple network connections that will enhance network resiliency and reliability. 

Commenting on the launch of the Hamala Global Zone site, Hani Askar, Acting General Manager of Global 

Business at Batelco said, “Following the success of Global Zone since its inception in 2019, Batelco decided 

to invest in expanding its services and develop a second site, keeping the same key principle of true carrier-

neutrality.” 

“The expansion of Global Zone into Batelco’s Hamala Data Center is in line with Batelco’s strategy to 

support the development of the future of digital economy and attract leading players in the ICT industry, 

by providing them with the opportunity to meet and exchange data, both regionally and internationally.” 

Press Release 



“As a result of its dual presence, Global Zone also serves to attract new customers to benefit from the 

carrier-neutral data transit-and-hub for the ever-growing data movement demands and allow service 

providers to meet in a robust ecosystem,” Mr. Askar added. 

Tenants of both Global Zone sites benefit from a cost-effective business solution to meet their specific 

needs with access to all Data Center services and additionally the full services provided by Manama 

Internet Exchange (Manama-IX). The platforms serve both regional and international partners acting as a 

regional gateway to other parts of the world. 

-Ends- 
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 ( Global Zone)موقع لمنصة العبور المحايدة ثاني بتلكو تعلن عن تدشين  

 مضاعفة  يةبسعة استيعاب

 * مركز بيانات بتلكو بالهملةفي   واقع*الموقع الثاني للمنصة 

 

فتتي  وذلتت ( Global Zone)أعلنتتت كتتركة بتلكتتو عتتث تيكتتيث ثتتاني موقتتع لمنصتتة ال بتتور الم ايتتي   المنامةةة، البحةةرين 

 Global)ت تبتتر منصتتة  .2019عتتا   فتتي منصتتةأول موقتتع لل تيكتتيثب تتي مركتتز البيانتتات التتتابع للكتتركة بمنلةتتة الهملتتة  

Zone)  و اصتتتلة علتتتة كتتهاي  انعتمتتتاي متتتث الير تتة الثالثتتتة  منلةتتة عبتتتور م ايتتي(Tier III)ختتتيمات تةتتتي  هتتي   و

 .مت يي  في مواقع  نتكر والم المية بتلكو البكة كب انتصالتيح للزبائث إمكانية مما يوتبايل البيانات  انستضافة

  ممتتتا ةمضتتتاع   يةاستتتتي ابستتت ة بالكتتتائث فتتتي مركتتتز بيانتتتات الهملتتتة  (Global Zone)يتميتتتز الموقتتتع ال ييتتتي لمنصتتتة 

 ال لتتولالم تتتوو ومتتزوي  تزويتتي بمتتا فتتي ذلتت  كتتبكات   عتتيي متزايتتي متتث أعضتتا  المنصتتةتلبيتتة ا تيا تتات متتث  يُمّكنهتتا

 كبكات األل اب اإللكترونية.وكركات انتصانت اليولية باإلضافة إلة الس ابية 

إيار  ختتيمات  ال صتتول علتتة متتث الزبتتائثيُمكتتث  (Global Zone)لمنصتتة توا تتي أكثتتر متتث موقتتع  وال تتيير بالتتذكر أث

بيئتتة تكتتآيل  منتتة  صتتوله  علتتة الكتتوارل لضتتماث استتتمرارية أعمتتاله  فتتي مختلتتا ال تتروا  ب انتتب و المختتالر

 .ت زيز مرونة الكبكة وموثوقيتهاالذ  مث كأنه  كبكات اتصانت مت يي إلة  والوصول

 ييثتته  تتول تيكتتيث الموقتتع الثتتاني للمنصتتة  صتترس الستتيي هتتاني عستتكر  الةتتائ  بأعمتتال متتيير عتتا  قلتتا  األعمتتال وفتتي 

  قتتررت 2019منتتذ إنكتتائها فتتي عتتا   (Global Zone)منصتتة ب تتي الن تتاس التتذ   ةةتتته ال الميتتة فتتي بتلكتتو قتتائ      

فتتي كونهتتا منصتتة المبتتيأ األساستتي ب انلتتتزا   متتع  ختتر لهتتاموقتتع  إلتت  و المنصتتة بتلكتتو انستتتثمار فتتي توستتيع ختتيمات

   .عبور م ايي 

 بياث ص  ي



فتتي مركتتز الهملتتة للبيانتتات التتتابع لكتتركة  (Global Zone)خلتتة تلتتوير منصتتة ماكتتة تتوأضتتاا الستتيي هتتاني بةولتته    

فتتتي صتتتناعة تكنولو يتتتا   الرائتتتي الكتتتركاتبتلكتتتو متتتع استتتتراتي ية بتلكتتتو لتتتيع  مستتتتةبل انقتصتتتاي الرقمتتتي و تتتذب 

   الم لومات وانتصانت مث خ ل تزوييه  ب رصة انلتةا  وتبايل البيانات علة الص يييث اإلقليمي وال المي.

 تتذب ت متتل المنصتتة علتتة  وقتتع مفتتي أكثتتر متتث  (Global Zone)لتوا تتي منصتتة نتي تتة قتتائ      واختتتت  الستتيي هتتاني 

 بكتتكل مستتتمرمتللبتتات  ركتتة البيانتتات المتزايتتي  ومواكبتتة  تتيي ل ستتت اي  متتث مركتتز نةتتل البيانتتات الم ايتتي  زبتتائث

 .  ف ّالوالسماس لمةيمي الخيمات بانلتةا  في ن ا  بيئي 

لتلبيتتة  تكل تتة ف ّالتتة اتذأعمتتال  ولب رصتتة انستتت اي  متتث  لتت  (Global Zone)وي  تتة الزبتتائث فتتي كتت  متتوق ي منصتتة 

التتتي  المتكاملتتةا تيا تتاته  الخاصتتة متتث ختت ل الوصتتول إلتتة  ميتتع ختتيمات مركتتز البيانتتات باإلضتتافة إلتتة الختتيمات 

التتذيث  ال الميتتةو ةاإلقليميتت  للكتتركاتالمنصتتتيث ختتيماتها تةتتي  . (Manama-IX) لتبتتايل اإلنترنتتتمنصتتة المنامتتة تةتتيمها 

 ي ملوث كبوابة إقليمية أل زا  أخرو مث ال ال .

 - انتهى-

 هذا البياث الص  ي صاير عث قس  التواصل المؤسسي والمسؤولية ان تماعية ليو بتلكو. 

للمزيي مث الم لومات  ير ة التواصل مع قس  التواصل المؤسسي والمسؤولية ان تماعية ليو بتلكو علة  
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