
 یُقر العمیل بموافقتھ الصریحة والواضحة على استخدام خدمة واتساب ویقبل جمیع اآلثار القانونیة المترتبة علیھ.

 
 شروط خدمة واتساب لألعمال

 2018مایو  15آخر تحدیث: 

 . المقدمة1

خدمة واتساب لألعمال ھذه أنت وشركتك أو عملك المفوض بتمثیلھ ("أنت" أو "عملك" أو "الشركة") توافق/توافقون على شروط 
وجمیع الشروط والسیاسات والمستندات األخرى الساریة (ویُشار إلیھا مجتمعة بـ "شروط األعمال") وذلك بمجرد تحمیل أو استخدام 

  تطبیقات أو برمجیات أو خصائص أو خدمات أو واجھات برمجة واتساب المصممة والمطورة لألعمال ("خدمات األعمال").

خدمات أعمالنا ما لم تكن في أي بلد من بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو أي بلد أو منطقة أخرى  .WhatsApp Incتقدم لك 
 WhatsApp")، وإذا كنت تعیش داخل ھذه المنطقة، فإن األوروبیة "المنطقةتُعتَبر جزءاً من ھذه المنطقة (التي یُشار إلیھا باسم 

Ireland Limited  تقدم لك خدماتنا لألعمال (ویُشار إلیھا إجماالً باسم "واتساب" أو الضمیر "نا" أو "نحن"). نحن نقدم خدماتنا
  لألعمال فقط ألغراض األعمال أو االستخدام التجاري فقط.

 من لك تتوفر التي والخدمات لألعمال خدماتنا بین مھمة فروقات ھنالك أن مالحظة یُرجى رئ.الطوا خدمات إلى الوصول إمكانیة عدم
 خدمات إلى الوصول إمكانیة لألعمال خدماتنا توفر ال القصیرة. النصیة والرسائل األرضیة الخطوط وھواتف المحمولة الھواتف خالل

 بالسالمة الخاصة االستجابة مراكز أو المستشفیات أو اإلطفاء اكزمر أو الشرطة ذلك في بما الطوارئ خدمات مقدمي أو الطوارئ
 األرضي الھاتف أو النقّال الھاتف خدمات عبر المعنیین الطوارئ خدمات بمقدمي اتصالھا إمكانیة من الشركة تتأكد أن ینبغي العامة.

 أخرى. خدمة أي أو

 . شروط وسیاسات إضافیة2

 شارة، السیاسات والمستندات التالیة:تتضمن شروط األعمال ھذه، عن طریق اإل

 .والتي تسري فقط على استخدامكم لتطبیق واتساب لألعمال للشركات الصغیرة والمتوسطة لألعمال واتساب سیاسة •
 

 لألعمال واتساب بیانات معالجة شروط •
 

 الفكریة للملكیة واتساب سیاسة •
 لواتساب التجاریة العالمة إرشادات •

 وفیما لو تعارض أي من الشروط والسیاسات اإلضافیة مع شروط األعمال، تسري الشروط والسیاسات اإلضافیة.

 

https://faq.whatsapp.com/general/26000121/
https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/
https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms
https://www.whatsapp.com/legal/#ip-policy
https://www.whatsappbrand.com/


 . حساب واتساب لألعمال3

یلي: (أ) استخدام خدمات األعمال فقط ألغراض األعمال واألغراض التجاریة  تقرون وتتعھدون بمـا واألحقیة لألعمال االستخدام
واألغراض المصرح بھا ولیس لالستخدام الشخصي و(ب) ستقومون بتوفیر معلومات التسجیل الخاصة بشركتكم و(ج) أنكم مصرح 

م) و(د) لم یسبق أن تم إیقافكم أو حذفكم من عاماً (أو سن الرشد في بلد إقامتك 18لكم بإبرام شروط األعمال وأن عمركم ال یقل عن 
  خدماتنا لألعمال أو شاركتم في أي نشاط قد یؤدي إلى اإلیقاف أو الحذف.

. یجب أن تقوم الشركة بإنشاء حساب واتساب لألعمال عبر تزوید المعلومات الدقیقة والحدیثة والكاملة بما في ذلك والحساب التسجیل
الشركة والمعلومات األخرى حسبما نطلب. ستقوم الشركة بالمواظبة على تحدیث معلومات حساب  رقم ھاتف قانوني للعمل واسم

األعمال الخاص بھا. وال یجوز السم الشركة أن یكون: (أ) مغلوط أو مضلل أو خادع أو بھ تشھیر أو (ب) محاٍك لطرف آخر أو 
أو (ج) أن ینتھك أي عالمة تجاریة أو أي من الحقوق الشخصیة  یتضمن رموز أو عالمات ترقیم مبالغ فیھا أو أوصاف لعالمة تجاریة

في اإلشھار أو القیام دون ذلك بانتھاك حقوق أي شخٍص آخر. ونحتفظ بالحق في استعادة أسماء الحسابات بالنیابة عن أي عمل أو 
  شخص یمتلك الحق القانوني في ھذه األسماء.

نا، فإنكم تسمحون لواتساب باستخدام معلوماتكم إلرسال مراسالت إلكترونیة إلیكم . وكجزء من عالقتكم معالمفضلة التواصل وسائل
(مثل الرسائل ورسائل البرید اإللكتروني والمكالمات الھاتفیة عبر واتساب وغیر ذلك) منا أو من مقدمي الخدمات اآلخرین ویشتمل 

ات السداد والمعلومات المعامالتیة األخرى و(ب) المعلومات ذلك على ما یلي: (أ) إخطارات من حسابكم وتغییرات كلمة السر وتفویض
متى كان ذلك  فیسبوك شركات الخاصة بالمنتجات والخدمات واالستبیانات والفعالیات واألخبار والعروض المقدمة من قبل واتساب أو

ـ (ب) ما ذكر أعاله، یمكنكم االنسحاب من المراسالت مسموحاً بم وجب القانون. وإذا لم تكن لدیكم الرغبة في التواصل معكم فیما یتعلق ب
المستقبلیة عبر التواصل مع واتساب وذلك عبر بیانات االتصال المحددة في نھایة ھذه الشروط أو عبر الضغط على رابط "إلغاء 

 اسالت.االشتراك" في أي من تلك المر
یجب أن توفر أجھزة وبرامج معینة واتصال باإلنترنت من خالل البیانات الستخدام خدماتنا التي ال نستطیع توفیرھا  والبرامج األجھزة

من دون ذلك الستخدام خدمات األعمال الخاصة بنا. حتى تتمكن من استخدام خدماتنا، فأنت توافق على تنزیل وتثبیت التحدیثات الخاصة 
  ویاً أو تلقائیاً.بھا ید

. أنت مسئول عن جمیع خطط بیانات شركات االتصاالت التي تزودك بخدمة المحمول ورسوم اإلنترنت والرسوم والضرائب الرسوم
 والضرائب األخرى المرتبطة باستخدامك لخدماتنا لألعمال.

شركة ربط حساب واتساب لألعمال الخاص بھا . الستخدام جمیع مزایا خدمات األعمال أو بعضھا، قد نطلب من الفیسبوك مع الربط
 مع حساب فیسبوك المستخدم ألعمالھا. تسري شروط وسیاسات فیسبوك في نطاق ما تقوم باستخدامھ من خدمات فیسبوك.

نتجات . قد تتیح لك خدماتنا لألعمال الوصول إلى أو استخدام أو التفاعل مع مواقع أو تطبیقات أو محتوى أو ماألخرى األطراف خدمات
 iCloudأو خدمات أخرى غیر مقدمة من قبل واتساب. فعلى سبیل المثال، قد تختار استعمال خدمات النسخ االحتیاطي للبیانات (مثل 

) والتي قد یتم استخدامھا مع بعض من خدمات األعمال الخاصة بنا. یُرجى العلم بأنھ عند قیام الشركة باستخدام Google Driveأو 
خرى، سوف تسري الشروط وسیاسات الخصوصیة الخاصة بھذه الجھات على استخدامك لخدماتھا. ولن یكون واتساب ھذه الخدمات األ

  مسئوالً أو یتحمل أي مسئولیة عن استخدامك لتلك الخدمات أو شروط الطرف اآلخر أو أي أفعال تقوم بھا وفقاً لشروط الطرف اآلخر.

 فیما یتعلق بالخصوصیة واألمن . مسئولیات الشركة القانونیة والتزاماتھا4

. یجوز فقط استخدام خدمات األعمال الخاصة بنا في حال ما إذا تأكدتم من التزام خدماتنا لألعمال بجمیع واللوائح بالقوانین االلتزام
دام المتطلبات القانونیة والرقابیة حیث تتحملون المسئولیة كاملة عن تحدید التزاماتكم القانونیة. إن خدماتنا لألعمال غیر مناسبة لالستخ

قرارات أو تعھدات فیما یتعلق بالتزام خدماتنا لألعمال بالمتطلبات المنصوص علیھا من قبل القوانین فیما بین الشركات. ال نقدم أي إ

https://www.facebook.com/help/111814505650678


واللوائح ذات متطلبات السریة المشددة على البیانات الشخصیة مثل الجھات المقدمة لخدمات الرعایة الصحیة أو الخدمات المالیة أو 
اإلفصاحات واإلخطارات الخاصة بالبیانات الضروریة (مثل سیاسة الحفاظ على  الخدمات القانونیة. تلتزم الشركة بتقدیم جمیع

الخصوصیة أو الرسائل التسویقیة). ویجب على الشركة أیضاً توفیر جمیع الحقوق والموافقات والتصاریح الضروریة (مثل االختیار 
تساب والتواصل مع عمالئھا عبر واتساب باستخدام الصریح) لمشاركة بیانات االتصال والبیانات الشخصیة األخرى لعمالئھا مع وا

ھذه المعلومات. ولن یتحمل واتساب المسئولیة عن أي أفعال أو إھمال من قبل الشركة المخالفة ألي قوانین ساریة. ویجب على الشركة 
یع أنواع رسائل واتساب من احترام وااللتزام بجمیع طلبات مستخدمي واتساب فیما یتعلق بإیقاف أو التوقف عن استالم بعض أو جم

الشركة. یجوز لمستخدمي واتساب حظر الشركة أو تمییز رسائلھا كـ "برید مزعج" أو إخطارنا فیما دون بأن الشركة تخالف شروطنا 
ت األعمال وسیاساتنا. من ثّم، سیقوم واتساب باتخاذ اإلجراء المناسب والذي قد یؤدي إلى إیقاف واتساب أو إنھاء استخدام الشركة لخدما

 الخاصة بنا.
. یجوز للشركة فقط أن تسمح لألشخاص المفوضین بالعمل بالنیابة عن الشركة للدخول إلى حساب واتساب لألعمال األمن مسئولیات

أو استخدامھ لألغراض المصرح بھا وفقاً لشروط العمل ھذه. تكون الشركة مسئولة عن جمیع األنشطة التي تتم باستخدام ھذا الحساب. 
لتزم الشركة بما یلي: (أ) الحفاظ على أمن معلومات توثیق الحساب و(ب) الحفاظ على سالمة وأمن حساب واتساب الخاص بھا و(ج) ت

منع االستخدام أو الدخول غیر المصرح بھ على خدماتنا لألعمال و(د) إخطارنا على الفور في حال اكتشاف الشركة أو اشتباھھا في 
علق بخدمات األعمال أو إذا اكتشفت الشركة أو اشتبھت في أي دخول أو استخدام غیر مصرح بھ. ستقوم وجود أي مخالفات أمنیة تت

الشركة بتنفیذ واتباع معاییر القطاع المتعارف علیھا بشكٍل عام والممارسات الرائدة ألمن البیانات والمعلومات وذلك لحمایة بیانات 
و النسخ غیر المصرح بھ. یجب أن تقوم الشركة بحذف أي معلومات للمستخدمین یتم وشبكة ونظم الشركة من الدخول أو االستخدام أ

الحصول علیھا من خالل خدمات األعمال الخاصة بنا إذا قررنا بناًء على رأینا المعقول بأن الشركة خالفت التزامھا نحو حمایة ومنع 
 و خالفت شروط األعمال ھذه أو إذا تم إنھائھا ألي سبٍب كان.االستخدام والدخول غیر المصرح بھ على أجھزتھا وحسابھا أو نظمھا أ

 . التراخیص والملكیة الفكریة5

. تعمل خدمات األعمال الخاصة بنا على مساعدتكم في إنشاء ونشر وتخزین وإرسال واستالم المحتوى مثل لنا الشركة ترخیص
جاریة ورموز وشعارات الشركة باإلضافة إلى المواد المملوكة النصوص والصور والفیدیو والمواد األخرى بما في ذلك العالمات الت

(ویُشار إلیھا مجتمعة بـ "محتوى الشركة"). تقومون وشركاتكم التابعة والحلیفة بمنح واتساب رخصة حصریة قابلة للنقل وذلك في 
عرض محتوى شركتكم بشكٍل عام والذي استخدام وإعادة إنتاج وتعدیل وتكییف ونشر وترجمة وعمل أعمال مقتبسة، وتوزیع وتنفیذ أو 

تقومون برفعھ وتقدیمھ وتخزینھ وإرسالھ أو استالمھ على أو من خالل خدماتنا لألعمال، وذلك فقط لألغراض الخاصة بتقدیم وتشغیل 
تملكون  وتطویر وترویج وتحدیث خدماتنا ألعمال وبحث وتطویر خدمات ومزایا أو استخدامات جدیدة. كما تقرون وتتعھدون بأنكم

جمیع الحقوق الالزمة لمنحنا الترخیص في استخدام محتوى الشركة وأن استخدامنا لھ، وفقاً لما یتم الصریح بھ بموجب شروط العمل 
  ھذه، لن ینتھك أي حقوق أو یتسبب في أي ضرر ألي شخص أو جھة.

  ع حقوق الملكیة والحقوق األخرى في محتوى الشركة.. وفیما عدا الرخصة التي تمنحوھا لنا أعاله، فإنكم تحتفظون بجمیالشركة حقوق
. وشریطة التزامكم بشروط العمل ھذه، نمنحك ترخیصاً محدوداً وقابالً لإللغاء وغیر حصري وغیر قابل للترخیص للشركة رخصتنا

خدام خدماتنا لألعمال من الباطن وغیر قابل للنقل الستخدام خدماتنا. یتمثل الغرض الوحید من ھذا الترخیص في تمكینك من است
ً استخدام عالماتنا التجاریة في الترویج لتواجد أعمالكم على برنامج  باألسلوب الذي تسمح بھ شروط العمل ھذه. ویجوز لكم أیضا

 .لواتساب التجاریة العالمة إرشادات واتساب فقط كما ھو مبین في
. وباستثناء الترخیص الصریح الممنوح في شروط العمل ھذه، فال نمنح أي تراخیص أو حقوق أخرى للشركة بشكٍل واتساب حقوق

ضمني أو فیما دون ذلك. وما لم تتم اإلشارة إلى غیر ذلك، فإننا نملك جمیع حقوق النشر والعالمات التجاریة والنطاقات والشعارات 
  لتجاریة وبراءات االختراع وحقوق الملكیة الفكریة األخرى المرتبطة بخدماتنا لألعمال.والثوب التجاري واألسرار ا

https://www.whatsappbrand.com/


. ما لم یسمح واتساب بغیر ذلك في صورةٍ خطیة، فال یجوز للشركة أن تقوم بشكٍل مباشر أو غیر مباشر أو عبر طرق آلیة أو القیود
خدماتنا لألعمال إلى أطراف أخرى أو (ب) توزیع أو إتاحة خدماتنا  طرق أخرى بما یلي: (أ) توزیع أو بیع أو إعادة بیع أو تأجیر

لألعمال عبر شبكة یتم استخدامھا من قبل مجموعة متعددة األجھزة في ذات الوقت باستثناء ما یسمح بھ من خالل األدوات وعملیات 
نتاج وتوزیع والتنفیذ أو العرض العام أو تعدیل الضبط التي نقوم بتوفیرھا الستخدامكم من خالل خدماتنا لألعمال و(ج) نسخ وإعادة إ

أو استخراج أعمال مقتبسة بناًء على جمیع خدماتنا لألعمال أو أجزاء منھا. ال یجوز للشركة أن تقوم بشكٍل مباشر أو غیر مباشر أو 
 من خالل أسلوب آلي أو أي أسلوب آخر بما یلي:(د) حذف أي إخطارات أو عالمات بحقوق الملكیة.

إجراء أي ھندسة عكسیة ألي من جوانب خدماتنا لألعمال أو إجراء أي شيء قد یؤدي إلى اإلفصاح عن الرمز المصدري (و)  (ھـ)
جمع أو استخراج البیانات من خدماتنا لألعمال و(ز) تطویر أو استخدام أي تطویرات تتفاعل مع خدماتنا لألعمال دون موافقتنا الخطیة 

أو واجھة تطبیق یعمل بشكٍل مماثل جوھریاً لخدماتنا لألعمال ویعرضھا لالستخدام من قبل أطراف أخرى المسبقة و(ح) إنشاء برنامج 
 بطریقة غیر مصرح بھا.

. لإلبالغ عن أي مزاعم آلخرین التابعة األخرى الفكریة الملكیة حقوق أو التجاریة العالمات أو النشر لحقوق انتھاك أي عن اإلبالغ 
. في سیاسةعلى الفكریة أو العالمات التجاریة أو أي حقوق ملكیة فكریة أخرى التابعة آلخري، یُرجى االطالع  بانتھاك حقوق الملكیة

 حال انتھاك حقوق الملكیة الفكریة لآلخرین، قد نقدم على اتخاذ إجراء فیما یتعلق بحسابك بما في ذلك وقف أو اإلیقاف المؤقت لحسابك.
تعقیباتكم واقتراحاتكم األخرى حول واتساب. توافقون على أن أي أسئلة أو اقتراحات أو أفكار أو مواد أصلیة . نحن نقدر دائماً التعقیبات

أو إبداعیة أو أي معلومات أخرى حول واتساب أو منتجاتنا أو الخدمات التي تقومون بنشرھا أو تقدیمھا أو تقومون فیما دون ذلك 
تعقیبات") ال تتمتع بسریة وأنھ سیحق لنا االستخدام والتوزیع غیر المقید للتعقیبات ألي غرض بإبالغنا بھا (ویُشار إلیھا سویاً بـ "ال

 سواًء كان تجاریاً أو غیر ذلك دون أن یستحق لكم أي تقدیر أو تعویض.

 . االستخدام المقبول لخدماتنا لألعمال6

مخالفة أي قانون ساٍر أو عقد أو حقوق ملكیة فكریة أو أي حقوق . لن تقوم الشركة (ولن تساعد اآلخرین على القیام) بالمقبول االستخدام
أخرى خاصة باألطراف األخرى كما تكون الشركة مسئولة وحدھا عن سلوكھا فیما یتعلق باستخدام خدمات واتساب لألعمال. ال یجوز 

لي: (أ) استخدام خدماتنا لألعمال في للشركة أن تقوم بشكٍل مباشر أو غیر مباشر أو من خالل أسلوب آلي أو أي أسلوب آخر بما ی
أغراض شخصیة أو عائلیة أو أغراض منزلیة أو (ب) االنخراط في أي سلوك یتسم باإلزعاج أو التھدید أو الترھیب أو سلوك استغاللي 

ستخدم وواتساب أو أو سلوك یتسم بالمالحقة أو (ج) استخدام أو محاولة استخدام حساب مستخدم آخر دون الموافقة المسبقة من ھذا الم
(د) انتحال شخصیة أو التسجیل نیابةً عن أي شخص أو جھة أو تزییف ارتباطك بشخص أو جھة أو محاولة االحتیال أو نشر معلومات 
مغلوطة وبیانات غیر مضللة أو (ھـ) جمع معلومات خاصة بمستخدمین آخرین في أي صورة غیر مسموح بھا أو أي أسلوب غیر 

تخدام خدماتنا لألعمال في غیر األغراض المخصصة لھا أو بما یتداخل أو یخل أو یؤثر سلباً فیھا أو یحد من قدرة مصرح بھ أو (و) اس
المستخدمین اآلخرین أو (ز) إضرار أو تعطیل أو التحمیل الزائد على خدماتنا لألعمال أو إعاقتھا أو (ح) إرسال أو توزیع ونشر البرید 

نیة غیر المرغوب فیھا أو الرسائل المتسلسلة أو المخططات الھرمیة أو المراسالت غیر القانونیة أو المزعج أو المراسالت اإللكترو
غیر المسموح بھا أو (ط) نشر أو تحمیل أو مشاركة أي محتوى غیر قانوني أو مشھر أو مھین أو فاضح أو جنسي أو غیر أخالقي أو 

منتھك للخصوصیة أو الحقوق الشخصیة أو مسيء أو تحریضي أو احتیالي  بذيء أو ذي إیحاءات غیر أخالقیة أو مزعج أو مھدد أو
أو أي محتوى نرى وفقاً لتقدیرنا أنھ مثیر لالعتراض أو (ي) التحریض على ارتكاب جریمة أو توفیر تعلیمات للقیام بذلك أو (ك) نشر 

أو (ل) تجاوز أو تجاھل أو التحایل على التعلیمات  أي فیروسات أو بیانات معطوبة أو أي ملفات أو محتوى مضر أو تخریبي أو تدمیري
في الملفات النصیة لتكوین روبوتات الویب أو أي تدابیر أخرى نقوم بنشرھا لمنع الدخول أو الحد من الدخول على أي جزء من خدمات 

 الضرر أو المسئولیة.أعمالنا بما في ذلك أسالیب ترشیح المحتوى أو (م) تعریض برنامج واتساب أو اآلخرین ألي نوع من 



. على الرغم من عدم وجود أي التزام علینا بمراقبة أو متابعة محتوى الشركة، قد نقوم بمراجعة أو حذف أو إلغاء محتوى الشركة التنفیذ
مین اآلخرین الذي یتم نشره ومشاركتھ من قبلكم في أي وقت بناًء على تقدیرنا ودون أي إخطار وذلك في الحاالت التي یقوم فیھا المستخد

بإخطارنا بانتھاك الشركة لشروط األعمال ھذه. وفي حال ما إذا قمنا بإیقاف أو إلغاء حساب الشركة نتیجةً لمخالفة شروط األعمال ھذه، 
  لن تقوم الشركة بإنشاء حساب واتساب لألعمال آخر دون موافقتنا الخطیة الصریحة.

 . ممارساتنا الخاصة بالبیانات7

. تقوم الشركة بتزوید بیانات االتصال الخاصة بالعمیل مثل أرقام الھاتف ("بیانات العمیل") لواتساب، وتقوم مالئكمع اتصال بیانات
وانطباق الالئحة العامة  وروباأ بتحدید أي من العمالء قد یتم التواصل معھم باستخدام واتساب. وفي حدود تواجد عمالئك في بلدان

ً لتعریف ھذا 2016/679) (الئحة االتحاد األوروبي رقم GDPRلحمایة البیانات ( ) على معالجتك ألي بیانات الشخصیة (طبقا
المصطلح في الالئحة العامة لحمایة البیانات) والمتضّمنة في بیانات العمیل، فإنك تتصرف باعتبارك جھة التحكم في البیانات التي تحدد 

خالل فترة شروط األعمال ھذه، وذلك بشأن معالجة تلك البیانات الشخصیة نیابة عنك  مستلمي الرسائل وتوفر اإلرشادات إلى واتساب،
باعتبارنا جھة معالجة البیانات بموجب شروط األعمال ھذه للقیام بتسلیم رسائل الشركة إلى عمالئھا. وفي حدود ما نقوم فیھ بمعالجة 

تكون ساریة ویتم تضمینھا  شروطفإن جة البیانات التي تستخدمھا، ھذه البیانات الشخصیة ضمن بیانات العمیل باعتبارنا جھة معال
 كمرجع ضمن "شروط األعمال" ھذه.

. أنتم تفھمون وتوافقون على أن قیام واتساب بتجمیع وتخزین واستخدام: (أ) المعلومات من حساب األعمال الخاص أخرى معلومات
علومات األداء التي تنتج عن استخدامك لـ"خدماتنا لألعمال"؛ و(ج) بك وعملیة تسجیلك؛ و(ب) معلومات االستخدام والتسجیل وم

معلومات األداء والتشخیصات والتحلیالت؛ و(د) المعلومات المتعلقة بمراجعاتك التقنیة أو غیرھا من طلبات الدعم؛ و(ھـ) المعلومات 
ن واألنشطة التجاریة والشركات التي تمثل أطرافاً المتعلقة بك التي یتم الحصول علیھا من مصادر أخرى مثل مستخدمي واتساب اآلخری

ثالثة أخرى ومجموعة شركات فیسبوك. یجوز لنا مشاركة ھذه المعلومات مع مجموعة شركات فیسبوك، ونلتزم نحن ومجموعة 
فھم شركات فیسبوك باستخدام كل المعلومات التي نحصل علیھا في أغراض التطویر والتشغیل وتقدیم الخدمات ولتحسین وال

والتخصیص والدعم والتسویق المتعلقة بـ"خدماتنا لألعمال" التي نوفرھا أو خدماتنا األخرى والمنتجات والخدمات التي توفرھا مجموعة 
  شركات فیسبوك.

ل" . توافق الشركة على نقل ومعالجة المعلومات التي نقوم بتجمیعھا وتخزینھا واستخدامھا بموجب "شروط األعماالعالمیة عملیاتنا
ھذه، إلى الوالیات المتحدة وغیرھا من البلدان على مستوى العالم حیث نمتلك أو نستخدم المرافق أو مقدمي الخدمات أو الشركاء، بغض 
 النظر عن المكان الذي تستخدم فیھ "خدماتنا لألعمال". كما تقرون بأن القوانین واللوائح والمعاییر الخاصة بالبلد الذي یتم فیھ تخزین

 تكم أو معالجتھا قد تختلف عن نظیراتھا في بلدك.بیانا
. توافقون على أحقیة واتساب في مشاركة معلوماتك، بما في ذلك محتوى "الشركة"، األخرى األطراف وطلبات القانونیة اإلفصاحات

ابة لإلجراءات القانونیة أو عندما یتوفر لدینا اعتقاد بحسن النیة بأنھ من الضروري القیام بذلك إلى حد معقول من أجل: (أ) االستج
للطلبات الحكومیة وفقاً للقوانین أو للوائح الساریة؛ أو (ب) إنفاذ "شروط األعمال" ھذه وأي شروط وسیاسات ساریة أخرى، بما في 

یة األخرى ذلك ما یكون ألغراض التحقیقات في المخالفات المحتملة؛ أو (ج) كشف والتعامل مع حاالت االحتیال واألنشطة غیر القانون
واألعطال األمنیة أو التقنیة والتحقیق فیھا ومنعھا؛ أو (د) حمایة حقوق أو ملكیة أو أمان مستخدمینا أو واتساب أو شركات فیسبوك أو 

 جھات أخرى.

 . التوفر8

قد تتعرض خدماتنا لألعمال لالنقطاع، بما في ذلك ألغراض الصیانة أو اإلصالحات أو الترقیات أو انقطاع الشبكة أو أعطال األجھزة. 
یحق لنا التوقف عن تقدیم بعض أو كل من خدمات األعمال الخاصة بنا، بما في ذلك بعض الخصائص والدعم الخاص ببعض األجھزة 

https://faq.whatsapp.com/general/26000121/


ن. قد تؤثر بعض األحداث الخارجة عن إرادتنا على خدماتنا لألعمال مثل الكوارث الطبیعیة وأحداث القوة والمنصات، في أي وقٍت كا
 القاھرة األخرى.

 . إخالء المسئولیة9

تقوم الشركة باستخدام خدماتنا لألعمال بناًء على مسئولیتھا فقط وتخضع لنصوص إخالء المسئولیة التالیة. نحن نوفر خدماتنا لألعمال 
ما ھي" دون أي ضمانات صریحة أو ضمنیة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، ضمانات الرواج التجاري والمالءمة لغرض "ك

معین والملكیة وعدم انتھاك الحقوق والخلو من فیروسات الكمبیوتر أو الرموز البرمجیة الضارة األخرى. كما ال نضمن أن تكون أي 
ملة أو مفیدة وأن خدماتنا لألعمال أو أي خدمات أخرى ستكون قابلة للتشغیل أو خالیة من األخطاء أو معلومات نوفرھا دقیقة أو مكت

آمنة أو أن خدماتنا ستكون قادرة على العمل دون انقطاعات أو تأخیرات أو عیوب. نحن ال نتحكم، وغیر مسئولین عن التحكم، في كیفیة 
دمات األخرى أو الخصائص والخدمات والواجھات التي توفرھا خدماتنا لألعمال. ولسنا أو توقیت استعمال مستخدمینا لخدماتنا أو الخ

مسئولین عن وغیر ملزمین بالتحكم في التصرفات أو المعلومات (بما في ذلك المحتوى) الصادرة عن مستخدمینا أو األطراف الثالثة 
 ً  .لألعمال واتساب بیانات معالجة لشروط األخرى. وھذا القسم ال یخل بالتزاماتنا كمعالجي بیانات وفقا

 . حدود المسئولیة10

لن نتحمل أي مسئولیة تجاه الشركة عن أي خسارة لألرباح أو أي تعویضات تبعیة أو خاصة أو تعویضات جزائیة أو التعویضات 
ة أو التي تنشأ نتیجة عن أو فیما یتصل بشروط األعمال ھذه أو بنا أو بأي من خدماتنا لألعمال حتى وإن تم إخطارنا التبعیة المتعلق

باحتمالیة ھذه األضرار. تقتصر مسئولیتنا اإلجمالیة الناشئة عن أو ذات الصلة بشروط العمل ھذه أو بنا أو بخدماتنا لألعمال على مبلغ 
دوالر أمریكي) أو المبلغ الذي قمتم بدفعھ لنا خالل األشھر االثني عشر الماضیة نظیر استخدام  100یكي (ال یتجاوز مائة دوالر أمر

خدماتنا لألعمال. إن إخالء المسئولیة السابق فیما یتعلق ببعض التعویضات وحدود المسئولیة یسري إلى الحد األقصى المسموح بھ 
عض الوالیات أو السلطات القضائیة بأي استثناء أو تحدید لبعض التعویضات. لذلك، قد بموجب القانون الساري. وقد ال تسمح قوانین ب

ال تسري بعض أو جمیع االستثناءات أو حدود المسئولیة المبینة أعاله على الشركة. واستثناًء من أي شيء ینص على غیر ذلك في 
یھ ومسئولیھ وموظفیھ وحلفائھ ووكالئھ ("أطراف واتساب") شروط األعمال ھذه، ففي مثل تلك الحاالت، فإن مسئولیة واتساب ومدیر

تقتصر على الحد األقصى المسموح بھ قانوناً. وفي حال ما إذا كنت مقیماً في والیة كالیفورنیا، فإنك تتنازل عن مقتضیات الفقرة رقم 
لیشمل المطالبات التي یجھلھا الدائن أو یشك في في قانون كالیفورنیا المدني والتي تنص على ما یلي: ال یمتد إبراء الذمة العام  1542

  وجودھا لصالحھ في وقت توقیع إبراء الذمة، والتي لو علم بھا لكانت لتؤثر بصورة جوھریة على تسویتھ مع المدین.

 . التعویض11

ت واألضرار والخسائر توافق الشركة على الدفاع عن وتعویض وعدم السماح بالمساس بأطراف واتساب فیما یتعلق بجمیع المسئولیا
والمصروفات من أي نوع (بما فیھا الرسوم القانونیة والتكالیف المعقولة) ذات الصلة بـ، أو الناشئة عن، أو المرتبطة بطریقة أو بأخرى 

و (ب) قیام بأي مما یلي ("المطالبة"): (أ) وصول الشركة إلى أو استخدامھا لخدماتنا لألعمال بما في ذلك المعلومات المتصلة بھا؛ أ
الشركة بانتھاك، أو الزعم بانتھاكھا لشروط األعمال ھذه أو القانون الساري؛ أو (ج) أي تزییف من جانب الشركة. ھذا ونتمتع بالحق 

 في السیطرة المنفردة على الدفاع ضد أو تسویة أي "دعوى" على أن تقوم الشركة بالتعاون الكامل بالطریقة التي نحددھا.

https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms


 نھاء خدماتنا لألعمال. تعدیل أو إ12

یجوز لنا تعدیل أو تعلیق أو إنھاء إمكانیة وصول "الشركة" إلى "خدمات األعمال" الخاصة بنا و"شروط األعمال" ھذه في أي وقٍت 
الحظات ألي سبب، بما في ذلك إذا وجدنا وفقاً لتقدیرنا الخاص، أن "الشركة" تخالف "شروط األعمال" أو تتلقى عدداً كبیراً جداً من الم

السلبیة أو تتسبب في حدوث أضرار أو مخاطر أو ُمساءلة قانونیة لنا أو لمستخدمینا أو لآلخرین. یجوز للشركة إنھاء شروط واتساب 
لألعمال ھذه في أي وقت وألي سببٍ كان بموجب إرسال إخطار خطي لنا. وبمجرد إنھاء "شروط األعمال" ھذه ألي سببٍ من األسباب، 

ة" التوقف فوراً عن استخدام جمیع "خدمات األعمال" الخاصة بنا، وإلغاء تثبیت وإتالف جمیع نسخ البرامج التي یجب على "الشرك
تقدمھا واتساب وحذف أي معلومات تتعلق بالمستخدمین حصلت علیھا "الشركة" نتیجة الستخدام "خدمات األعمال" الخاصة بنا. 

ط األعمال" ھذه: خدمات األطراف األخرى وحقوق "الشركة" وحقوق واتساب ویستمر سریان األحكام التالیة بعد إنھاء "شرو
والمالحظات والتوفّر وإخالء المسئولیة وحدود المسئولیة والتعویض وتعدیل وإنھاء "خدمات األعمال" والمعلومات السریّة لواتساب 

 نازل واستقاللیة الشروط وشروط متنوعة واإلخطارات.والنشر العام وااللتزام القانوني والقوانین والمحاكم الحاكمة والتعدیل والت

 . المعلومات السریة لواتساب13

قد تتضمن اتصاالتنا مع الشركة معلومات سریة عن واتساب. وتتضمن معلومات واتساب السریة أي مواد واتصاالت ومعلومات 
في المعتاد من قبل شخص عاقل في ظل الظروف المحیطة.  نوفرھا لك أو للشركة، والتي تم تمییزھا على أنھا سریة أو التي تُعتبر سریة

وإذا تلقیت أیاً من ھذه المعلومات السریة، فإنك تلتزم بعدم الكشف عنھا ألي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة منا. 
ي قدمھا لك طرف ثالث آخر بشكل ال تتضمن معلومات واتساب السریة المعلومات التي قمت بتطویرھا بشكل مستقل، أو المعلومات الت

مشروع، أو المعلومات التي أصبحت عامة دون أن یكون لك دخل في ذلك. ویجوز لك اإلفصاح عن معلومات واتساب السریة عند 
ھذا  االضطرار إلى القیام بذلك بموجب القانون إذا قدمت لنا إخطاراً مسبقاً على نحو معقول، إال إذا أمرت المحكمة بعدم حصولنا على

  اإلخطار.

 . النشر العام14

باستثناء ما تسمح بھ واتساب، ال یجوز للشركة إصدار بیانات عامة معلنة فیما یتعلق بشروط األعمال ھذه وعالقة الشركة بواتساب. 
ي قد یتلقاھا وتوافق الشركة على التعاون مع واتساب في الرد على أي استفسارات من المستخدمین أو وسائل اإلعالم أو الحكومة الت

 أي من الطرفین بالطریقة التي تحددھا واتساب.

 . االلتزام القانوني15

ي. إن خدمات األعمال الخاصة بنا لیست معدة للتوزیع أو االستخدام في أي بلد یعتبر فیھ ھذا التوزیع أو االستخدام مخالفاً للقانون المحل
الخاصة بنا في أي بلد كان وفي أي وقت. تلتزم "الشركة" بجمیع قوانین الرقابة ونحن نحتفظ بالحق في عدم تقیید تقدیم خدمات األعمال 

على الصادرات والعقوبات الصادرة عن حكومة الوالیات المتحدة وغیرھا من البلدان ("قوانین التصدیر"). ال یحق للشركة، بشكل 
ال الخاصة بنا بشكل أو بآخر: (أ) إلى أي فرد أو كیان مباشر أو غیر مباشر، تصدیر أو إعادة تصدیر أو توفیر أو نقل خدمات األعم

أو بلد محظور بموجب قوانین التصدیر؛ أو (ب) إلى أي فرد أو كیان أو أي شخص ترجع ملكیتھ أو یخضع لسیطرة أي فرد أو كیان 
نین التصدیر، بما في مدرج ضمن قوائم الجھات المحظورة في الوالیات المتحدة أو خارجھا؛ أو (ج) ألي غرض محظور بموجب قوا



ذلك األسلحة النوویة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة أو تطبیقات تقنیة الصواریخ دون الحصول على التصاریح الحكومیة المطلوبة. تلتزم 
ص مقیم ) إذا كانت تقع في بلد مقید أو كانت مملوكة أو تخضع ألي شخ1الشركة بعدم استخدام أو تنزیل خدمات األعمال الخاصة بنا: (

) إذا كانت مدرجة حالیاً، أو مملوكة أو تخضع لسیطرة أي شخص مدرج في قائمة الجھات المحظورة في الوالیات 2في بلد مقید، أو (
) إذا كان ذلك لصالح أو نیابة عن بلد مقید أو أي شخص مدرج في قائمة الجھات المقیدة في الوالیات المتحدة 3المتحدة أو خارجھا، أو (

وكیلة  IP) إذا كان ذلك لغرض تحظره قوانین التصدیر. ویجب على الشركة عدم إخفاء موقعھا عبر خدمات 4ا، أو (أو خارجھ
 "بروكسي" أو طرق أخرى.

 . القوانین والمحاكم الحاكمة16

واتساب والشركة، بغض تخضع شروط األعمال ھذه لقوانین والیة كالیفورنیا باإلضافة إلى أي نزاعات (المعرفة أدناه) قد تنشأ بین 
النظر عن أي تعارض في أحكام القانون. توافق الشركة على تسویة أي مطالبة ضدنا ذات صلة أو ناشئة عن أو مرتبطة بشكل أو بآخر 
بشروط األعمال ھذه أو بنا أو بخدمات األعمال الخاصة بنا أو بأي منتجات وخدمات أخرى نقدمھا (نزاع/نزاعات) بشكل حصري في 

االختصاص القضائي للوالیات المتحدة األمریكیة الخاصة بالقطاع الشمالي لوالیة كالیفورنیا في نطاق االختصاص القضائي  دائرة
" في كالیفورنیا، كما توافق الشركة على الخضوع لالختصاص San Mateoاالتحادي أو أي محكمة تابعة للوالیة في مقاطعة "

  قاضي في مثل ھذه النزاعات.القضائي الشخصي لھذه المحاكم بغرض الت

 . التعدیل17

یجوز لنا تعدیل أو تحدیث شروط األعمال ھذه، بما في ذلك السیاسات والوثائق المضّمنة. وتصبح التغییرات التي یتم إجراؤھا على 
ثابة تأكید على قبولھا شروط األعمال ھذه ساریة المفعول في نفس تاریخ نشرنا لھا. تُعد مواصلة الشركة الستخدام خدمات أعمالنا بم

لشروط األعمال ھذه وتعدیالتھا. وإذا كانت الشركة ال توافق على شروط األعمال، وتعدیالتھا، یجب أن تتوقف عن استخدام خدمات 
  األعمال الخاصة بنا عبر حذف حسابھا. یرجى مراجعة شروط األعمال ھذه من حین آلخر.

 . التنازل18

التزاماتنا الواردة بشروط األعمال ھذه بحریة أليٍ من الشركات التابعة لنا أو التي ترتبط بنا من خالل یجوز لنا التنازل عن حقوقنا و
عملیات دمج أو استحواذ أو إعادة ھیكلة أو بیع أصول أو بموجب القانون أو غیره. كما یحق لنا نقل معلومات الشركة إلى أي شركات 

ید فیما یتعلق بعملیات دمج أو استحواذ أو إعادة ھیكلة أو بیع أصول. ال یجوز للشركة نقل أو تابعة لنا أو كیانات الحقة لنا أو مالك جد
التنازل عن أيٍ من حقوقھا أو التزاماتھا المنصوص علیھا في شروط األعمال ھذه ألي شخص آخر دون الحصول على موافقة خطیة 

  مسبقة منا، ویقع باطالً أي تصرف للقیام بذلك.

 استقاللیة الشروط. 19

عن إذا ثبت عدم قانونیة أي من أحكام شروط األعمال ھذه أو تم إلغاؤه أو تعذر إنفاذه ألي سبب كان، یعتبر ھذا البند جزءاً قابالً للفصل 
 شروط األعمال وال یؤثر على صالحیة وإمكانیة إنفاذ باقي األحكام.



 . شروط متنوعة20

ھذه موضوعة على سبیل المالءمة وھي منعدمة األثر القانوني والتعاقدي. بعض المصطلحات  إن عناوین األقسام في شروط األعمال
مثل "بما في ذلك" یجب تفسیرھا على أنھا تعني على سبیل المثال ال الحصر. ال یوجد في شروط األعمال ھذه ما یمنعنا من االلتزام 

كالة أو شراكة أو مشروع مشترك بین الشركة وواتساب. ال تمنح بالقانون. ال یترتب على شروط األعمال ھذه تأسیس أي عالقة و
شروط األعمال ھذه أي حقوق انتفاع ألطراف ثالثة أخرى. إذا تعذر علینا تنفیذ أي من شروط األعمال ھذه، فال یُعد ھذا بمثابة تنازل 

األعمال ھذه تمثل كامل االتفاق بین الشركة  عنھ. ما لم تنص اتفاقیة مبرمة بالتراضي بین الشركة وبیننا على غیر ذلك، فإن شروط
 وبیننا فیما یتعلق بخدمات األعمال الخاصة بنا، وتحل محل أي اتفاقات سابقة شفویة أو مكتوبة.

 شروط خدمة واتساب

  )المحفوظة النسخ( 2016أغسطس  25آخر تحدیث: 
(التي یُشار إلیھا باسم "واتساب" أو الضمیر "نا" أو "نحن") بتقدیم خدمات الرسائل واالتصال عبر اإلنترنت  .WhatsApp Incتقوم 

والخدمات األخرى للمستخدمین حول العالم. یُرجى قراءة شروط الخدمة الخاصة بنا حتى یمكنك فھم ماذا ینطوي علیھ استخدامك 
خدمة ("الشروط") من خالل تثبیت أو الوصول إلى أو استخدام تطبیقاتنا أو خدماتنا أو خصائصنا أو لواتساب. توافقون على شروط ال

 برامجنا أو موقعنا على الویب (ویُشار إلیھا جمیعاً بـ "الخدمات").

 الرسائل وخدمات األرضیة الخطوط وھاتف النقّال وھاتفك واتساب بین مھمة فروقات ھناك الطوارئ: خدمات إلى الوصول إمكانیة عدم
 مراكز أو الشرطة ذلك في بما الطوارئ خدمات مقدمي أو الطوارئ خدمات إلى الوصول إمكانیة خدماتنا توفر ال القصیرة. النصیة
 الطوارئ خدمات بمقدمي اتصالكم إمكانیة من تتأكدوا أن یجب العامة. بالسالمة الخاصة االستجابة مراكز أو المستشفیات أو اإلطفاء

 أخرى. خدمة أي أو األرضي الھاتف أو النقّال الھاتف خدمات عبر ینالمعنی
 وباستثناء - على ینص ملزم تحكیم بند على تنص شروطنا فإن كندا، أو المتحدة الوالیات في المقیمین واتساب مستخدمي من كنت إذا
 التحكیم خالل من النزاعات جمیع تسویة على تسابووا أنت توافق أنك - النزاعات أنواع بعض وباستثناء ذلك اختیار عدم قررتم إذا ما

ً  تضم محكمة في النزاعات ھذه تسویة في حق أي عن تخلیك یعني وھذا الملزم، الفردي  حقكم عن تتنازلون وأنكم محلفین ھیئة أو قاضیا
 المزید، لمعرفة معینة. فئة مثلی شخص یقیمھا دعوى أو جماعیة تحكیم جلسات أو الفئویة الجماعیة القضائیة الدعاوى في المشاركة في

 كندا". أو المتحدة الوالیات في المقیمین بالمستخدمین الخاص التحكیم بـ"شرط الخاص الجزء على االطالع یُرجى

 حول خدماتنا

تغییره یجب التسجیل للحصول على خدماتنا عبر استخدام معلومات دقیقة وإدخال رقم ھاتف محمول تمتلكھ حالیاً، وفي حال  التسجیل
یجب أن تقوم بتحدیثھ عبر استخدام خاصیة تغییر الرقم من داخل التطبیق. كما توافق على تلقي رسائل نصیة ومكالمات ھاتفیة (من 

  طرفنا أو من مقدمي خدمات تابعین ألطراف ثالثة أخرى) تحتوي على رموز للحصول على خدماتنا.
دمي واتساب وبیانات االتصال األخرى الموجودة في دفتر عناوین ھاتفك المحمول یجب أن تقدم لنا أرقام ھاتف مستخ العناوین. دفتر

  بشكل منتظم. كما تؤكد أنك مفوض لتقدیم ھذه األرقام للسماح لنا بتقدیم الخدمات.
ماتنا دون عاماً على األقل (أو أي عمر أكبر مطلوب في بلدك لكي تتمكن من استخدام خد 13الستخدام خدماتنا، یجب أن تبلغ  السن

ً للقانون الساري، فإذا لم تكن  موافقة الوالدین). وباإلضافة إلى الحد األدنى من العمر المطلوب لكي تتمكن من استخدام خدماتنا وفقا



كبیراً بما یكفي لكي تتمتع بصالحیة الموافقة على شروطنا في بلدك، یجب أن یوافق والدك أو الوصي علیك على تلك الشروط بالنیابة 
  ك.عن

یجب أن توفر أجھزة وبرامج معینة واتصال باإلنترنت من خالل البیانات الستخدام خدماتنا التي ال نستطیع توفیرھا  والبرامج. األجھزة
  من دون ذلك. وطوال فترة استخدامك لخدماتنا، توافق على تنزیل وتثبیت التحدیثات الخاصة بخدماتنا بما في ذلك ما یتم بطریقة تلقائیة.

أنت مسئول عن جمیع خطط بیانات شركات االتصاالت التي تزودك بخدمة المحمول ورسوم اإلنترنت والرسوم  والضرائب. سومالر
والضرائب األخرى المرتبطة باستخدامك لخدماتنا. كما یجوز لنا أن نقوم بفرض رسوم علیكم نظیر استخدام خدماتنا، شامالً أي ضرائب 

 فض أي أوامر. كما أننا ال نقوم برد أي رسوم خاصة بخدماتنا باستثناء ما یقتضیھ القانون.ساریة. ویحق لنا أن نقبل أو نر

 سیاسة الخصوصیة وبیانات المستخدم

واتساب الممارسات التي یتبعھا حیال المعلومات (ومنھا الرسائل) بما  سیاسةتشرح یولي واتساب اھتماماً بالغاً بحمایة خصوصیتك. 
المعلومات التي نتلقاھا ونجمعھا منك وكیفیة استخدامنا لھذه المعلومات ومشاركتھا. توافقون على ممارساتنا الخاصة في ذلك أنواع 

بالبیانات بما في ذلك جمع واستخدام ومعالجة ومشاركة معلوماتكم كما ھو مبین في سیاسة الخصوصیة باإلضافة إلى نقل معلوماتكم 
غیرھا من البلدان على مستوى العالم حیث نمتلك أو نستخدم المرافق أو مقدمي الخدمات أو الشركاء، إلى الوالیات المتحدة األمریكیة و

بغض النظر عن المكان الذي تستخدم فیھ خدماتنا لألعمال. كما تقرون بأن القوانین واللوائح والمعاییر الخاصة بالبلد الذي یتم فیھ 
 اتھا في بلدك.تخزین بیاناتكم أو معالجتھا قد تختلف عن نظیر

 االستخدام المقبول لخدماتنا

یجب أن تستخدم خدماتنا وفق شروطنا وسیاساتنا. وفي حال ما إذا قمت بانتھاك شروطنا، لن تقوم بإنشاء حساب  وسیاساتنا شروطنا
 آخر دون إذن منا.

ة ومقبولة فقط. ال یحق لك استخدام (أو یجب الوصول إلى خدماتنا واستخدامھا بطرق قانونیة ومعتمد والمقبول. القانوني االستخدام
مساعدة اآلخرین على استخدام) خدماتنا بطرق: (أ) تنتھك أو تستولي على أو تنتھك حقوق واتساب أو مستخدمینا أو أشخاص آخرین، 

أو مسیئة للسمعة  بما في ذلك حقوق الخصوصیة أو حقوق الدعایة أو حقوق الملكیة الفكریة األخرى؛ (ب) غیر قانونیة أو غیر أخالقیة
أو تھدیدیة أو ترھیبیة أو تنطوي على مضایقة أو تحض على كراھیة عنصریة أو عرقیة أو تحرض أو تشجع على سلوك غیر قانوني 
أو غیر مالئم بما في ذلك الترویج لجرائم العنف؛ (ج) تنطوي على نشر األكاذیب أو المعلومات المغلوطة أو البیانات المضللة؛ (د) 

ویة شخص ما؛ (ھـ) تنطوي على إرسال رسائل غیر قانونیة أو غیر مسموح بھا مثل الرسائل الجماعیة والرسائل التلقائیة تنتحل ھ
 والطلب التلقائي وما یشابھھا؛ أو (و) تنطوي على استخدام غیر شخصي لخدماتنا ما لم یتم الحصول على موافقتنا.

(أو مساعدة اآلخرین على)، بشكل مباشر أو غیر مباشر الوصول إلى أو استخدام  یحظر علیك مستخدمینا. أو واتساب بمصالح اإلضرار
أو نسخ أو تھیئة أو تعدیل أو تحضیر أعمال مقتبسة من أو توزیع أو ترخیص أو الترخیص من الباطن أو نقل أو عرض أو أداء أو 

من شأنھا أن تحملنا أعباء أو تضعفنا أو تلحق الضرر استغالل خدماتنا بأسالیب غیر مقبولة أو غیر مصرح بھا أو بأي أسالیب أخرى 
ي: بنا أو بخدماتنا أو نظمنا أو مستخدمینا أو اآلخرین، بما في ذلك التزامك باالمتناع عن استخدام الوسائل التالیة بشكل مباشر أو تلقائ

اج تعلیمات برمجیة من خدماتنا، أو (ب) إرسال (أ) إجراء ھندسة عكسیة أو تبدیل أو تعدیل أو إنشاء أعمال مقتبسة من أو فك أو استخر
أو تخزین أو نقل فیروسات أو تعلیمات برمجیة حاسوبیة ضارة أخرى عبر أو من خالل خدماتنا، أو (ج) الوصول أو محاولة الوصول 

(ھـ) إنشاء حسابات بخدماتنا غیر المصرح بھ إلى خدماتنا أو أنظمتنا؛ أو (د) التدخل في أو تعطیل سالمة أو أمان أو أداء خدماتنا؛ أو 
من خالل وسائل غیر مصرح بھا أو وسائل تلقائیة؛ أو (و) تجمیع معلومات حول أو عن مستخدمینا بأي وسیلة غیر مسموح بھا أو 



حة غیر مصرح بھا؛ أو (ز) بیع أو إعادة بیع أو تأجیر أو تحصیل أموال مقابل خدماتنا بصورة غیر مسموح بھا؛ أو (ح) توزیع أو إتا
 خدماتنا عبر شبكة بحیث یمكن استخدامھا من خالل عدة أجھزة في ذات الوقت.

تتحمل وحدك مسئولیة الحفاظ على أمان جھازك وحسابك في واتساب ویجب علیك إبالغنا في الحال عند  حسابك. أمان على الحفاظ
 تعرض حسابك أو خدماتنا الستخدام غیر مصرح بھ أو الختراق أمني.
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