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Manama Internet Exchange (Manama-IX) Witnesses 20-Fold Data 

Traffic Growth in a Year 

Manama, Bahrain:  Manama Internet Exchange (Manama-IX), the Bahrain based Internet peering service 

provider, has witnessed booming data volumes over the past year. The traffic is primarily driven by 

bandwidth-hungry applications, Internet usage, gaming, video streaming, content delivery, IoT, big data 

and AI technology. 

Members of the Manama-IX platform benefit from improved performance, as Internet traffic is routed in 

an efficient, fast, secure, stable and cost-effective way, which allows members to offer low latency and an 

optimised online experience for their end-users. This positions Manama-IX as the ideal ecosystem, it 

enables members to easily exchange traffic in a carrier-neutral environment, localising the traffic between 

the operators and offering more flexibility when managing their interconnections. The benefits and 

capabilities of Manama-IX serve to attract new members to the platform ultimately. 

Over the last 12 months, the Manama-IX platform's traffic has witnessed a 20-fold growth, primarily due 

to the COVID-19 pandemic, with growth rates anticipated to continue well into the future, making it the 

fastest growing Internet exchange platform in the region since its inception in 2019. To address growing 

Internet traffic and meet the demand from members of the platform, additional resources and capacities 

were added to the Manama-IX, thereby allowing more traffic exchange over the platform by Content 

Delivery Networks (CDNs), Cloud Providers and Gaming Networks. 

Hani Askar, Acting General Manager of Global Business at Batelco, said: “We are delighted that Manama-

IX has helped the platform’s members to address their Internet traffic demands with lower latencies in a 

robust ecosystem. Moreover, we are extremely proud of the immense traffic growth that has been 
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attained in Manama-IX since its inception, which is a clear reflection of the successful efforts put into 

catering to customer needs in the region.”   

“Manama-IX plays an important role in the seamless operation of the Internet by helping to facilitate 

Internet services that enable all types of remote communications globally. We have a clear strategic 

roadmap to invest in the Manama-IX platform to support our aims to become the leading Internet 

exchange in the region.” 

“Our vision behind Manama-IX is to contribute towards the development of Internet services across the 

region, in line with Bahrain’s national vision of becoming a leading regional digital hub,” he concluded. 

 

-Ends- 

This press release has been issued by Batelco Corporate Communications & Social Responsibility 
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 تشهد  (Manama-IX)حركة المرور في منصة المنامة لتبادل اإلنترنت 

 نمًوا يبلغ عشرين ضعف مستوياتها خالل عام واحد 
 
 

في حجم البيانات المتداولة خالل    اانتعاش    Manama-IX))  اإلنترنت  مرور  حركة   لتبادل  المنامة  منصة  شهدت المنامة، البحرين:

ا إلىالماضي  العام   ا التطبيقات األكثر استهالك ا  زيادة اإلقبال على استخدام    نظر  للنطاق العريض، باإلضافة  االنترنت، وخصوص 

الذكاء االصطناعي  وتقنية  إلى األلعاب االلكترونية وبث الفيديو وشبكات المحتوى وكذلك الخدمات الحديثة مثل انترنت األشياء  

 والبيانات الضخمة.

 

عملية ومستقرة تعتمد  تم توجيه حركة مرور اإلنترنت بطريقة  ي حيث    المنتسبين  ألعضائها  داءاأل   في  تحسن ا  منصة المنامةتقدم  

إمكانية تقديم زمن استجابة من مزودي الخدمات  األعضاء  ح  ن ، مما يمفي التكلفةعلى السرعة واألمان باإلضافة إلى الفاعلية  

 يُسهلمثالي  بيئيكنظام  المنامة منصة مكانة بتعزيز ذلك  ساهم وقد. تجربة المستخدمين من الخدماتينعكس ايجاب ا على أقصر 

المنصة عبر منصة محايدةألتبادل حركة مرور اإلنترنت   المشغلين   اإلنترنتحركة مرور    توطينعالوة على    ،عضاء  بين 

المزي اتصاالتهم.  وتوفير  إدارة  عند  المرونة  من  المنامة    وتسعىد  الجدد من خالل  منصة  المستخدمين  من  المزيد  إلى جذب 

 .مزاياها

 

ا يبلغ عشرين ضعف مستوياتها  شهدت منصة المنامة   ا الماضي  12على مدار الـ  نمو  ا لآلثار المترتبة عن  ،  ة شهر  وذلك نظر 

ا في المنطقة    المنامة المنصة منصة    مما جعلالتي نتج عنها نمو متزايد في حركة تبادل البيانات    COVID-19  جائحة األسرع نمو 

عام   في  إنشائها  المتوقع  ،  2019منذ  المستقبلومن  في  النمو  معدالت   مرور  لحركةالمتنامية    االحتياجات  ولتلبية  .استمرار 

المنصة   عبرأكبر من البيانات    عدد، مما يسمح بتبادل  البيانات  تخزين  سعةموارد والبزيادة    وذلكالمنصة    ترقية، تمت  االنترنت

 األلعاب االلكترونية. شبكاتالحلول السحابية و ومزودي (CDNs)  المحتوى تزويدشبكات  قبل من

 

  سرورنا   دواعي  لمن  إنه: " بتلكو  بشركة  ةالسيد هاني عسكر القائم بأعمال مدير عام قطاع األعمال العالمي  قال  ذلك،  على  وتعقيب ا

نظام    ضمنطريق تحسين زمن االستجابة عبر اإلنترنت    عنوذلك  عضاء  األ  احتياجاتتلبية  بمنصة المنامة  إمكانية    نشهد  أن

 بيان صحفي



ا  اإلنترنتحركة مرور    شهدتمنذ تدشين منصة المنامة،  ف.  بيئي فعّال تلبية لالجهود المبذولة    نجاح، وهو ما يعكس  هائال    نمو 

 المنطقة."  دول في زبائننااحتياجات 

 

ا  : " قائال    وأضاف اتلعب منصة المنامة دور  تسهيل خدمات اإلنترنت   عبر  وذلكإلنترنت  ا  عبر  يةالعمليات التشغيل  تيسيرفي    هام 

الستثمار في ترتكز على ااستراتيجية واضحة    رؤية  لكتنم  نحن.  بين مختلف الدولعن بُعد    التواصل  أدوات  مختلفكن  التي تمّ 

 ."إقليمي اتبادل اإلنترنت ل ارائد   امركز   لتكون منصة المنامة

 

المنطقة، وذلك بما    دولجميع  ب المساهمة في تطوير خدمات اإلنترنت    إلى  الرامية  مساعينامنصة المنامة    تدعم: " بقوله  وأختتم

 ."في ابرازها كمركز محوري للتقنية الرقمية اقليمي االبحرين الوطنية مملكة يتماشى مع رؤية 

 

 - انتهى-

 هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والمسؤولية االجتماعية لدى بتلكو.  

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع قسم التواصل المؤسسي والمسؤولية االجتماعية لدى بتلكو على

Public.Relations@btc.com.bh 973 17611898كس رقم  / فا+ 
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