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 تم جمع المعلومات من عدة مواقع و من ضمنها مواقع التطبيقات ملحاظة :

Whatsapp

https://ww
w.whatsap

p.com/ 

Viber

https://w
ww.viber.

com/ 

Telegram

https://tel
egram.or

g/ 

Skype

https://
www.s
kype.c

om 

Signal

https://
signal.
org/ 

iMessage Wire

https://
wire.c
om/en/

 المعلومات

ل ل ل،ا ليس
 تلقائيا

ل ل نعم هل التطبيق يحمي   نعم
رسائلي الخاصة و

المرفقات ؟

نعم ل ل نعم ل نعم ل هل تورط في إعطاء
البيانات الخاصة
بالمستخدمين الى

وكالت
الستخبارات ؟

ل ل ل نعم ل ل ل القدرة على المراقبة تم
بنائها في داخل

التطبيق؟

نعم ل ل نعم نعم نعم نعم هل تقدم الشركة تقريرا
عن الشفافية؟

ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف جيد ضعيف جيد موقف الشركة العام
من حماية الخصوصية

للمستخدمين

نعم نعم نعم نعم ل ل نعم هل تقوم الشركة بجمع
بيانات المستخدمين ؟

نعم نعم نعم نعم أدنى حد نعم أدنى حد هل يقوم التطبيق بجمع
بيانات المستخدمين

نعم (إذا كان
الجهاز يدعم

ذلك)

نعم (إذا
كان الجهاز
يدعم ذلك)

ل نعم نعم نعم نعم هل يتم تفعيل التعمية/
التشفير بشكل

افتراضي او تلقائي؟

ل ل ل ل ل نعم نعم هل التطبيق والخادوم
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مفتوح المصدر تماما؟

ل ل ل ل ل ل ل يمكنك التسجيل
( استخدام التطبيق)

بشكل مجهول؟

ل ل نعم نعم ل ل ل هل يمكن قراءة
الرسائل من قبل

الشركة؟

ل غير معلوم ل غير
معلوم

نعم ل معظمها هل التطبيق يعمي /
يشفر البيانات

الوصفية؟

ل ل نعم ،ا
نوفمبر
2015

ل نعم ،ا
أكتوبر
2014

ل نعم،ا
فبراير
2017

هل كان هناك تدقيق و
تحقيق حديث في
التصميم الكودي

Codeوالتحليل 
المني؟

ل ل ل نعم ل نعم هل التطبيق لديه نعم
خاصية التدمير الذاتي

للرسائل؟
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