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Whatsapp GB 2021 .هو أحد أفضل التطبيقات المعدلة في السوق حاليًا 

هو  WhatsApp،  2021المحدث  Whatsapp GBلتطبيق  تعرف على كيفية عمله وما هي الميزات الرئيسية

 .IOSأو تنسيق  Androidأحد تطبيقات المراسلة األكثر استخداًما على الهواتف الذكية ، إما عن طريق خيار 

تساؤًلت بين  ويثير   ومع ذلك ، فإن إصداًرا جديدًا معدًًل من التطبيق الحقيقي يكتسب أرضية

 GB WhatsApp 2021 .h1، المعروف أيًضا باسم  GBwhatsapp المستخدمين:

ليس تطبيًقا حديثًا في السوق ، إًل أنه يحتوي على عدد من الميزات  GB Whatsappعلى الرغم من أن 

هذه ميزات جديدة توسع إمكانيات اًلستخدام ،  والوظائف التي تجعله يتمتع بشعبية متزايدة بين المستخدمين.

 باإلضافة إلى وجود تحديثات مستمرة تبتكر هذه الميزات.

 

 

  gb whatsapp تحميل 2021 



الحقيقة هي أن هذه األدوات تولد جاذبية أكبر ، ألنها تعمل بمثابة إعادة إنتاج للتطبيق األصلي ، مع بعض   

 التعديالت اإلضافية.

بهذه الطريقة ، يوفر التطبيق محادثة مع نفس األشخاص الذين قاموا بتثبيت النسخة األصلية ، أي أنه يسمح أيًضا 

 جهات اًلتصال الخاصة بك ككل. بالوصول إلى سلسلة

 هو أنه يمكنك استخدام التطبيق مع هذه المزايا اإلضافية.  GB Whatsapp 2021 الفرق مع

لقد اخترنا األسئلة  إذا بدأت في طرح الكثير من األسئلة حول المنطقة ، فاستمر في قراءة هذا المنشور!

 والمعلومات الرئيسية لمساعدتك.

  

 آمن؟ gb whatsapp تحميل( هل 1

  

 ؟ WhatsApp GB 2021تنزيل   لك: هل من اآلمن يثيرها هذا المنشور من بين األسئلة األولى التي قد

ومع ذلك ، أثار هذا التنسيق العديد من الشكوك بين المستخدمين حول أمانه ، ألنه للوصول إلى هذه العوامل ، 

 فإنه يقلل منه.

 ر الرسائل.هذا بسبب حذف ميزة أمان مهمة: تشفي

تحمي هذه الميزة خصوصية المحادثات ، ولهذا السبب ، هناك إمكانية لتفعيل ميزات أخرى وجعل استخدامها 

 أكثر مالءمة لمن يختار هذا الخيار.

بهذه الطريقة ، هناك المزيد من التعرض ويجب أن  يبدو األمر كما لو ، باختيار ذلك ، كان عدد األسهم أكبر.

 هذا إذا اخترت التثبيت.تكون على دراية ب

جزء كبير من  ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى تحقيق التوازن والتفكير في ما هو صالح وما هو غير مناسب لك.

 المستخدمين الذين يستخدمونه ، على سبيل المثال ، يدعون أنهم آمنون.

تى ًل يتم تحديد ، ح 2021المحدث  GB Whatsapp  يجب أن تكون أقصى درجات الحذر وقت تنزيل إصدار

 تطبيق آخر باًلحتيال.

هي النظر في اإلذن   GB WhatsApp 2021  وبالتالي ، فإن إحدى الميزات المماثلة بين التطبيق األصلي و

 لكل إجراء من قبل المستخدم.

 حتى ألنه عند تنشيط الكاميرا أو الصور ، على سبيل المثال ، هناك رسالة لطلب الوصول.

السماح بهذا الوصول ، يمكن للتطبيق الدخول إلى الميزات المختلفة التي لديك على هاتفك ومع ذلك ، بمجرد 

 المحمول.

عالوة على ذلك ، ستكون مسؤوًلً عن أي نوع من الضرر ، وًل توجد إمكانية للطعن في حقوقك إذا كان هناك 

 أي نوع من المشاكل.

،   نفسه GB WhatsApp 2021 ي تتعلق بتطبيقهناك نقطة مهمة أخرى نحتاج إلى تسليط الضوء عليها وه

 ليس رسميًا. APKًلحظ أنه نظًرا ألن 

إصابة هاتفك بالفعل حيث ًل يمكننا التصديق على  إلى 2021المحدث  Whatsapp GB يمكن أن يؤدي تنزيل

 أن التطبيق الذي تم تنزيله خاٍل من الفيروسات أو اآلفات اإللكترونية األخرى.

هو المسؤولية الوحيدة والحصرية للمستخدم ، نوصي بعدم   gbwhatsapp 2021 للذلك ، فإن تنزي

من  في حسابات األعمال التي ربما تكون قد تسربت البيانات ألن المخاطرة عالية جدًا.  gbwhatsapp  استخدام

 المهم أن تكون على دراية بهذه العوامل!

 ؟Whatsapp GB( ما هي الميزات الرئيسية لتطبيق 2

، يمكننا أن نبدأ بحقيقة أن هذا اإلصدار يشبه إلى حد كبير  GB WhatsAppما يتعلق بخصائص وخصائص في

 .Playمتجر  اإلصدار األصلي الذي يمكن تنزيله من

يمتلكها  تتجاوز بالتأكيد الوظائف التي  2021المحدثة  Whatsapp gb لكن ًل تخطئ ، فإن ميزات

Whatsapp .الرسمي 

 بتمكين إعدادات القائمة ، والتي يمكننا التحقق منها بالنقر فوق عالمة التبويب المعنية. تبدأ اًلختالفات

بهذه الطريقة ، يكون عدد عالمات التبويب والخيارات أكبر ويمكنك التخصيص بسلسلة من السمات المحددة التي 

 ًل يمكن العثور عليها في اإلصدار األصلي.

، أود أن أشير إلى أن الخادم الذي  Whatsapp gbإلضافية التي يمتلكها قبل أن نواصل الحديث عن الوظائف ا

 فيه هو نفس الخادم مثل التطبيق األصلي. gbwhatsappيتم حفظ رسائل 

المعدل هو التطبيق  WhatsAppالمعدل خادًما خاًصا به لتخزين الرسائل ، ما يتغير في  WhatsAppًل يمتلك 

 حفظها.نفسه وليس مكان تسجيل الرسائل و



 تحقق من بعض الميزات األخرى: بعد ذلك ، يمكنك تحديد اختيارك وجعل التطبيق خاًصا بك.

 ( خيار إخفاء المعلومات3

من المحتمل أنك أحد المستخدمين الذين ًل يزالون غير موافقين تماًما على بعض الميزات الموجودة في التطبيق 

 األصلي.

شكاوى الرئيسية: حقيقة إخفاء الرسالة النصية التي تم إرسالها هي واحدة لذلك ، تتعارض النسخة معه مع إحدى ال

 في األصل. منها.

 يمكنك حتى اختيار هذا اإلغفال ، ولكن من ناحية أخرى ، لن تعرف أيًضا من رأى رسالتك أم ًل وحتى القصص.

ا إخفاء العرض عن القراءة أو عالوة على ذلك ، من الممكن أيضً  لهذا السبب ، يعد هذا التعديل تفاضاًل بينهما.

" ، أي آلخر مرة Xعالوة على ذلك ، من الممكن إخفاء خيار "المشاهدة في وقت  ببساطة عند تلقي الرسالة.

 أدخلتها.

 يمكنك حتى اختيار وقت مفضل للمغادرة كآخر عرض أو اإلشارة إلى تاريخ دخولك.

هناك أيًضا خيار لتحديد جهات اتصال  ، فال تتردد! إذا كنت تريد إخفاء هذا الخيار لعدد قليل من األشخاص

 محددة للوصول إلى هذه المعلومات.

بهذه الطريقة لن يكون لديك  عالوة على ذلك ، يمكنك أيًضا إخفاء عملية تسجيل الصوت أو حتى كتابة رسالة.

 تلم.يمكنك إلغاء قرار الشحن دون مالحظة المس مشكلة في الكتابة ثم الحذف ويرى شخص آخر.

 ( مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بجودة أعلى4

من بين الميزات ، هناك أيًضا خيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية بجودة أعلى وحجم أكبر 

 من التطبيق الشائع.

 100لذلك ، في تنسيق الجهة الخارجية هذا ، يمكنك تنزيل وتسجيل ومشاركة ملفات صوتية يصل حجمها إلى 

 ميجا بايت. 50ميجا بايت وملفات فيديو تصل إلى 

 يؤدي هذا إلى زيادة القدرة على التكيف وإمكانية اإلرسال من خالل التطبيق المعني.

دقائق ، والتي  7ما هو أكثر من ذلك ، بالنسبة لخيار مقاطع الفيديو الخاصة بالحالة ، يتم تحديدها للتحميل حتى 

 ثانية من الفيديو. 30كثير من السابقة ، والتي تتميز بما يصل إلى إذا قارناها ، فهي أطول ب

صور إلى مشاركة مجموعة  10في حالة الصور ، هناك إمكانية لتحميل كمية أكبر بكثير دفعة واحدة ، من 

 متنوعة غير محدودة من الخيارات.

مرات واختيار  9الحاجة إلى اًلستمرار في النقر إنها ميزة مثيرة لالهتمام للغاية ، ألنها تتيح إرساًًل أكبر ، دون 

 لذلك ، يختلف هذا الوضع عن: أو حتى فقدان الصور التي تختارها.

  :ميغا بايت )أصلي( ؛ 16ميغا بايت )نسخة( بدًلً من  50فيديو 

  :ميغا بايت ؛ 16ميغا بايت بدًلً من  100الصوت 

  خيارات بكمية غير محدودة. 10الصورة: شحن 

 بكميات أكبر ( الشحن5

كما تم التأكيد أعاله ، يوفر هذا التنسيق تحسينًا لإلرسال ، ويرجع ذلك أساًسا إلى أنه يسمح بقدر أكبر في العديد 

 من اإلجراءات.

حرًفا  35مثال على ذلك قد يكون اسم المجموعة ، والذي ًل يجب أن يكون قصيًرا جدًا ألنه يسمح باسم يصل إلى 

 من الكلمات وحتى الرموز التعبيرية لجعلها أكثر متعة.ويمكنك إضافة المزيد 

حرفًا في خيارها الرسمي إلى كمية أكبر  139يتعلق بالحالة التي تختلف من  Whatsapp gb يجلبه   تغيير آخر

 حرفًا. 255، مع 

لنصوص بهذه الطريقة ، يمكنك تقديم وصف أكثر تفصيالً لما تفكر فيه أو من تكون ، أو حتى استكمال بعض ا

 الحصول على اإلبداع! المكتوبة مسبقًا.

باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن نذكر أيًضا ميزة إضافية أخرى يمكن أن تكون ممتعة ألولئك الذين يرغبون في 

 إرسال رسالة إلى مجموعة كبيرة من األشخاص في وقت واحد.

لي مسموًحا به ألقل من نصف جهة اتصال ، عندما يكون بالتنسيق األص 600خيار إرسال إرسال نص إلى 

 شخًصا. 250إجمالي 

الشيء األكثر إثارة لالهتمام حوله هو أنه مورد يستخدم على نطاق واسع من قبل البائعين وحتى الشركات 

 واألشخاص الذين يريدون ترك بيان باإلجماع للجميع.

 ساعة عبر اإلنترنت 24( 6

تسليط الضوء عليها هي القدرة على إبقاء التطبيق الخاص بك  ميزة أخرى مثيرة لالهتمام ًل يمكننا أن نفشل في

 ساعة. 24على اإلنترنت لمدة 



إنه  بعد كل شيء ، هناك من يريدون إخفاء خيار الرؤية وأولئك الذين يفضلون الظهور متاًحا في جميع األوقات.

 يعتمد على اختيار كل واحد وهذا هو السبب في أنه مورد إضافي.

 عن طريق التطبيق( اتصال عادي 7

 ، يمكنك عادةً اًلتصال بالهاتف الخلوي لشخص آخر من خالل التطبيق. GB Whatsapp باستخدام

إنها ميزة مواتية للغاية ألولئك الذين يرغبون في التحدث إلى شخص ما بشكل أكثر إلحاًحا ، حيث أنه من األسهل 

بالواتس اب ، وليس من الضروري أن يكون لدى اآلخر بكثير على الهاتف الخلوي أن يرن بمكالمة عادية مقارنةً 

 اتصال باإلنترنت للرد على يتصل.

 لذلك قد يكون خياًرا جيدًا أن تتواصل مع أحد أعضاء قائمتك.

 ( تشغيل الرسائل8

وهي إعادة إنتاج الرسائل وإرسالها إلى أشخاص آخرين  GBwhatsappأخيًرا ، هناك أداة أخرى ستجدها في 

 وقت اإلرسال واسم الشخص.دون إظهار 

" ، GBيحدث هذا عادةً عند تحديد صورتين أو أكثر في التطبيق الشائع ، وفي هذا النوع من النسخ وهو إصدار "

 يمكنك إرسالها بدون ظهور هذا النص اإلضافي.

 DND( مورد 9

حاجة إلى تلقي رسائل يمكنك اًلستمرار في استخدام موارد اإلنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل عام ، دون ال

 .GB Whatsappمخصصة لـ 

 بهذا المعنى ، هناك خيار إيقاف تشغيل التطبيق واستقبال الرسائل فقط.

 المحدث؟ Whatsapp GB 2021( كيف يعمل 10

 ؟WhatsApp GBبعد فهم كل ميزات التطبيق ، قد تتساءل: ولكن بعد كل شيء ، كيف يعمل 

 .Google Playنظًرا ألن التطبيق هو نسخة معدلة من األصل ، فهو غير متاح للتثبيت عبر متجر 

غير الرسمي لتوليد وظائفه  APKلذلك ، يأتي الوصول من خالل أوضاع معينة أخرى ، والتي تتضمن استخدام 

 الكاملة.

لالستخدام على الهواتف  ( في األساس سلسلة من الملفات معًاAPK) Android Application Parkيعد 

 .IOS، حيث ًل يسمح باستخدامها بتنسيق  Androidالمحمولة والهواتف الذكية التي تعمل بنظام 

الميزة الرئيسية لهذا النوع من الملفات هي أنه تم اًلستعانة بمصادر خارجية ، وبالتالي ، هناك إمكانية إلضافة 

 األصلي. ميزات باإلضافة إلى تلك الموجودة في النموذج

إضافة تطبيقات أخرى تستخدم نفس الكود األصلي دون إذن ، إلى جانب  Google Playلذلك ، ًل يقبل متجر 

 حقيقة أن حماية الخصوصية شرط أن تكون على النظام األساسي.

م المتاح على موقع الويب الخاص بك ثم استخدا APKلذلك ، إذا كنت ترغب في تنزيله ، فأنت بحاجة إلى تثبيت 

تذكر أيًضا أن التحديث يتم إجراؤه بشكل متكرر ، من أجل  الخطوط الجديدة التي تم تنزيلها لهذا الغرض أيًضا.

 تقديم فوائد أكبر للمستخدم.

11 )Linkdo  منWhatsapp GB 2021؟ 

 بعض هذه الميزات هي: من التنسيق. 13.0متكررة ، ونحن حالًيا في اإلصدار  Whatsapp GBتحديثات 

  ميجا بايت 39الملف: حجم 

  :11/21/2020آخر تحديث لإلصدار 

  :مطور التطبيقgbplus.net 

  :4.3نسخة أندرويد 

  :14.0.2أحدث إصدار 

 .12.10.1و  12.11.0 ؛ 12.20.2 ؛ 12.20.3اإلصدارات السابقة األخرى كانت 

ي الميزات المميزة هي إمكانية عالوة على ذلك ، فإن إحدى اًلبتكارات الرئيسية للتطبيق والتي لم يتم توضيحها ف

 حالة التنزيل.

هذا يعني أنه يمكنك تنزيل الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة في حالة جهات اًلتصال الخاصة بك ، وهي وظيفة 

 غير مدعومة في اإلصدار الشائع.

وهي   Whatsapp gbاإلصدار المحدث الجديد من   باإلضافة إلى ذلك ، هناك ميزة أخرى مثيرة لالهتمام في

 الحصول على أكثر من حساب واحد على نفس الجهاز المحمول.

 هذا يعني أنه إذا كان لديك شريحة إضافية أو هذه الوظيفة ، فيمكنك الحصول على رقم إضافي أيًضا.

 يمكن أيًضا تضمين مجموعة واسعة من الرموز التعبيرية كميزة ، ألنها من بين أكبر سحوبات التطبيق.

 هي القدرة على تحديد جميع المحادثات مرة واحدة. 2021إلصدار ميزة أخرى 



 هو ميزة يريدها الكثيرون وأنها متاحة اآلن.  جدولة الرسائل  أخيًرا ، يمكننا أيًضا أن نقول أن توفر

 من المثير لالهتمام جدولة الوقت الذي تريد إرسال رسالة إلى شخص ما حتى ًل تتعرض لخطر النسيان.

12 )GBWhatsApp  وهو األفضل؟ 2021محدث 

  

، ولهذا السبب غالبًا ما تتساءل عن  WhatsApp GBنعم ، صحيح أن هناك العديد من اًلحتماًلت لـ 

WhatsApp GB .األفضل 

لذلك ، يجب أن  الحقيقة هي أنه على الرغم من الميزات العديدة المتوفرة في هذا التطبيق ، إًل أنه غير رسمي.

 بارنا أنه ًل يوجد ضمان للسالمة في أي منها ، ناهيك عن العملية.نضع في اعت

الحقيقة هي أنه يمكن تعديل أي إجراء بقرار من المطور  يمكن أن يتوقف فجأة عن العمل ، على سبيل المثال.

 المسؤول عن هذا التنسيق بموارد إضافية.

نب مهني ، فمن الشائع ظهور أخطاء متكررة وحتى وبالمثل ، نظًرا ألنه ليس تطبيقًا رسميًا وبالتالي ليس له جا

 لذلك ، خلصنا إلى أنه كلما كان التحديث أكثر ، كان ذلك أفضل. في حالة حظر المستخدمين.

 ولمساعدتك على البقاء على اطالع دائم بكل ما هو جديد في التطبيق ، سنخبرك دائًما باإلصدارات الجديدة.

 ؟2021حدث الم GB Whatsapp( كيفية تنزيل 13

  

 WhatsApp GB، دعنا نضعها موضع التنفيذ: كيف يمكن تنزيل  GB WhatsAppبعد فهم جميع ميزات 

 أوًلً ، عليك أن تقرر أي إصدار سيكون. المحدث؟

كما هو مذكور أعاله ، نوصي دائًما بأحدثها ، بحيث يكون توفر األدوات أكبر ، فضالً عن فرص العمل وتحسين 

 التطبيق.

 .Google Playغير متوفر في متجر  APKعلى ذلك ، تحتاج أيًضا إلى مراعاة أن ملف تنسيق عالوة 

 لذلك ًل فائدة من محاولة التهيئة على أنظمة أخرى ، ألن اًلستنساخ ًل يعمل.

 لذلك ، عندما نجد الرابط ، دعنا ننتقل خطوة بخطوة.

 الوصول إلى خيار اإلعدادات ؛ .1

 انقر فوق خيار األمان ؛ .2

 قل إلى مؤشر "مصادر غير معروفة" ؛انت .3

 على الويب ؛ GB Whatsappقم بالوصول إلى متصفحك وابحث في موقع  .4

 ثم حدد خيار "التنزيل" وانتظر بضع دقائق ؛ .5

 بعد التثبيت ، يمكنك فتح التطبيق وإجراء اإلعدادات األولية حتى تتمكن من البدء في استخدامه. .6

هذا ألنه ، نظًرا ألنه إصدار  يك دائًما إجراء نسخ احتياطي لمحادثاتك.ضع في اعتبارك أنه يجب عل  مالحظة:

وبالتالي ، من الضروري إيالء المزيد من اًلهتمام وإجراء النسخ  غير رسمي ، ًل يتم تحديث الرسائل تلقائيًا.

 اًلحتياطي مسبقًا.

رة أخرى وكرر العملية حالة وجود أي مشكلة و / أو فشل عند تثبيت التطبيق ، حاول م : في2مالحظة 

 قد يكون من الشائع ظهور أخطاء من هذا النوع. بأكملها.

 المحدث؟ GBWhatsapp( كيفية تغيير اللغة على 14

إذا لم يكن طلبك باللغة الصحيحة ، بأي حال من األحوال ، وتريد تركه باللغة البرتغالية أو ببساطة تغييره 

 لى اتباع بعض الخطوات.ووضعه بلغة تعليمية أخرى ، فأنت بحاجة إ

انظر  لكن من الممكن تغيير هذا العامل بسرعة. هذا ألنه ، عند التنزيل ، قد يكون باللغة اإلنجليزية كلغة أصلية.

 أدناه:

 الوصول إلى زر "اإلعدادات" على هاتفك المحمول ؛ .1

 حدد خيار "األنظمة" ؛ .2

 ؛Languages and Inputsثم اذهب إلى  .3

 بورتوغيزا" أو اللغة التي تختارها. Línguaاللغات واختر " أخيًرا ، اختر خيار .4

 ؟GB Whatsapp( كيفية تحديث 15

إذا كان هناك إصدار جديد من  ، عليك أوًلً معرفة ما إذا كان جهازك ليس األحدث. GB Whatsappلتحديث 

 معرفتك ، فسننتقل خطوة بخطوة.



ه ، يمكنك متابعة موقعنا اإللكتروني والتحقق عن كثب تجدر اإلشارة إلى أنه ، للحصول على معلومات مثل هذ

 .GB Whatsappمن التحديثات الجديدة والميزات اإلضافية والمعلومات اإلضافية حول 

 فقط اتبع على طول. نبلغك دائًما بأخبار التطبيق.

 ، باتباع هذا الترتيب: التطبيق نفسه  وبعد ذلك ، يمكنك التحديث من

 " ؛GbConfiguraçõesالوصول إلى " .1

 حدد خيار "التحديثات" .2

 اختر "التحقق من وجود تحديثات" .3

قد يكون األمر كذلك أن التطبيق سوف  وبعد ذلك ، يمكنك أيًضا الحصول على فكرة عما هو جديد في السؤال.

 يخطرك عبر اإلخطارات األخيرة.

 ؟المحدث GbWhatsapp( هل يمكنني معرفة ما إذا كان أي شخص يستخدم تطبيق 16

هذا ألنه ، نظًرا لوجود بعض اًلختالفات بين الخيار  من الممكن أن تعرف. لمن لديهم هذا الفضول الجواب نعم!

األصلي وخيار النسخ ، يمكنك التحقق من جوانب مثل إرسال شخص لرسالة وعدم الظهور عبر اإلنترنت أو 

 الكتابة.

دليل آخر يمكنك التحقق منه ،  نك الوصول إلى استنتاج.إنه ليس يقينًا ، ولكن من خالل وضع القرائن معًا ، يمك

 على سبيل المثال ، هو ما إذا كانت هناك اختالفات في الحالة وكذلك الخصوصية بشكل عام.

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه يمكن  يمكن استخدام جميع اًلختالفات والخصائص المشار إليها للحصول على فكرة.

 دارات الرسمية وغير الرسمية في نفس الجهاز.ألي شخص الحصول على اإلص

الخيار األخير هو أن تسأل جهة اًلتصال الخاصة بك مباشرة إذا  قد يكون هذا محيًرا بعض الشيء ، لكنه ممكن.

 كان لديك أي مستوى من القرب.

 عدد األحرف. لكن إذا لم يكن األمر كذلك ، فأنا أعتقد أن التحقق من هذه األسئلة هو حل جيد ، بما في ذلك

 ؟WhatsApp GB( ما هي المشاكل المحتملة التي يمكن أن تحدث مع 17

 . WhatsApp GB  من الشائع ، في المستقبل ، وجود بعض المشاكل المحتملة في تثبيت

في حدوث بعض األخطاء بمرور الوقت ، حيث إنه متاح عبر إصدارات  MODهذا ألنه من المحتم أن يتسبب 

 لذا ، تعرف على بعض اًلحتماًلت: وقد مر عبر مطورين آخرين بمرور الوقت. 2018متعددة منذ عام 

 قد يوقف التطبيق تطوير اإلصدار الخاص بك ؛ 

 يمكن للمطور التخلي عن نقله ؛ 

 النظام نفسه غير رسمي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى غرامات لمخالفة الشروط ؛ 

  ؛قلة الحوافز المالية وقلة المستخدمين المشاركين 

 إنشاء حدود أو عقوبات أو حظر من قبل وكالة أو بواسطة التطبيق الرسمي نفسه لزيادة أمان التطبيق ؛ 

 شكاوى المستخدم 

 .الكشف عن التطبيقات برموز للحصول على البيانات من المستخدمين 

هو أن يأملوا في  ما تبقى للمستخدمين الذين يحبون التطبيق الخيارات عديدة ، رغم أننا ًل نستطيع التنبؤ بها.

 الحفاظ عليه وتحديثه بشكل متكرر.

 المعدلة األخرى الموجودة؟ WhatsApp( ما هي نماذج 18

 ، أهمها كالتالي. Whatsappهناك العديد من التطبيقات المعدلة على اإلنترنت عبر 

 WhatsApp GB 

 غيغابايت واتس اب 

 واتس اب ايرو 

 yowhatsapp 

 واتس اب شفاف 

 FM whatsapp 

 واتس اب بلس 



 Whatsappقد يحدث أنه تم ترك بعض المخلفات في تثبيت تطبيق   الرسمية؟ GBWhatsappًل يمكن تثبيت 

، التطبيق المعدل والتطبيق الرسمي ، والمثالي في هذه الحاًلت هو التأكد من عدم وجود مجلد باسم 

"Whatsapp gb" أو "Whatsapp ."الرسمي" مجلد 

ًلنتباه إليها وهي مشكلة المساحة الفعلية في وقت التثبيت ، وأحيانًا يعطي التطبيق رسالة هناك نقطة أخرى يجب ا

 خطأ أثناء التثبيت ألنه ًل توجد مساحة على بطاقة الذاكرة.

 ؟Whatsapp GB( هل يمكنني اًلحتفاظ بنسخة احتياطية من 19

 متوفرة في السوق. Whatsapp GBالجواب "يعتمد" كما قلنا بالفعل أن هناك عدة إصدارات من 

 Gbwhatsappليس لديهم جميعًا خيار النسخ اًلحتياطي إلى السحابة ، ومع ذلك ، تم إصدار إصدار جديد من 

 .Drop Boxالذي يسمح لك بالنسخ اًلحتياطي واستعادته من خالل  Heymods Developerإصدار 

 WhatsApp gb( كيفية تنزيل وتثبيت تحديث 20

 المحدث من الرابط أدناه كما يوضح الفيديو. GBWhatsAppيمكنك تنزيل 

 ؟WhatsApp GB Modified 2021( كيفية تنزيل وتثبيت 21

وتثبيت  Whatsapp GBقم بإلغاء تثبيت اإلصدارات األخرى من   المحدث ، Whatsapp GB  لتثبيت تطبيق

GBWHatsapp APK 

 ؟GB WhatsApp 2021( ما هو تحديث 22

GB whatsapp 2021  المحدث هو تطبيقWhatsApp  الرسمي المعدل الذي يحتوي على وظائف إضافية ًل

 يمتلكها التطبيق الرسمي.

 ؟WhatsApp GB( كيفية عمل نسخة احتياطية من 23

المحدث في البداية على وظيفة النسخ اًلحتياطي عبر اإلنترنت ، فقط محلي ،  whatsapp 2021 gbًل يحتوي 

 يمكن نقل الملف الذي تم إنشاؤه في مجلد قاعدة البيانات بين األجهزة وبالتالي تحميل بيانات الحساب.

 Dropبالنسخ اًلحتياطي عبر اإلنترنت عبر  Heymodsمن  Whatsapp GBيسمح لك اإلصدار الجديد من 

Box  التطبيق الرسمي الذي يدعم ،Google Drive. 

 بالنسخ اًلحتياطي عبر اإلنترنت. Alexmodsوهو تطبيق  WhatsApp Proًل يسمح إصدار 

 ( تم حظر حسابي اآلن؟24

 .WhatsApp GBإنه سيتخذ خطوات في كيفية حظر حسابات المستخدمين مؤقتًا باستخدام  WhatsAppقال 

 ه نهائيًا إذا أصر المستخدم على استخدام التطبيق غير الرسمي.بحظر WhatsAppلذلك سيقوم 

ومع ذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للنظام لمعرفة أن التطبيق المستخدم حاليًا ليس التطبيق الرسمي هو إذا ًلحظ 

،  ميغا لكل فيديو 10انتهاًكا صارًخا لسياسات أمان التطبيق ، على سبيل المثال ، التطبيق الرسمي له حد 

ميغا لكل فيديو ، فكلما زاد استخدام  50المعدل أن يتم إرسال ما يصل إلى  GB يقبل  WhatsApp  بينما

 المستخدم لملفات أعلى من المقدار المسموح به ، زاد التركيز على الرقم للعقاب المحتمل.

إذا تم حظره لألسف فال يوجد إذا تم استخدام التطبيق دون مبالغة ، فال تقلق ألن حسابك لن يتم حظره أبدًا ، و

أو حساب ًل يمكن حظره ألن  GB Whatsappشيء يمكن القيام به ، لذلك نقترح أًل تستخدم حساب عمل على 

 الخطر سيكون موجودًا دائًما ألولئك الذين يستخدمون التطبيق المعدل.

 : معلومات الملفGB WhatsApp 2021تنزيل 

 GB WhatsApp 2021 تحديث اسم التطبيق

 APK نوع الملف

 9.0اإلصدار  إصدار

 م 54.1 بحجم

 ل لسان

 واإلصدارات األحدث v5.0 أندرويد اجهزة مدعومة

 ساعات 13منذ  آخر تحديث في

 تشغيل الفيديو على الصفحة األصلية

  

وميزاته  WhatsApp GBنأمل أن نكون قد حللنا جميع شكوكك حول  لذا ، ما رأيك في المحتوى الخاص بنا؟

يمكننا أيًضا التأكيد على أننا جاهزون إذا كان لديك المزيد من األسئلة أو تريد معلومات  الرئيسية وكيف يعمل.

 إضافية وحتى معرفة ما إذا كان هناك إصدار جديد من التطبيق.

 Whatsappنقوم دائًما بتحديث المحتوى ألغراض إعالمية ولالستفادة بشكل أفضل من النسخة الشهيرة من 

 األصلي.



، فتذكر إعادة اإلجراءات أو البحث  WhatsApp GB  عالوة على ذلك ، إذا كنت تواجه مشكالت في تثبيت

مرة أخرى وتنزيل اإلصدار المحدث من موقعنا على اإلنترنت ، وذلك لتجنب حاًلت الغزو في اإلصدارات 

 األخرى من اإلنترنت والحصول على نتيجة أفضل موثوقة.

 

 gb whatsapp تحميل
  

Do not waste time! Download Updated GBWhatsapp Now By Clicking the Button 

Above !!! 

Whatsapp GB 2021 is one of the top modified apps currently on the market. 

Learn how it works and what are the main features of Whatsapp GB Updated 2021 , 

WhatsApp is one of the most used messaging apps on smartphones, either by the 

Android option or the IOS format. 

However, a new modified version of the real app has been gaining ground and raising 

questions among users:   GBwhatsapp, also called GB WhatsApp 2021 .h1 

Although GB Whatsapp is not such a recent App on the market, it has a number of 

features and functions that make it increasingly popular among users. These are new 

features that expand the possibilities of use, in addition to having constant updates 

that innovate these features. 

  

WhatsApp GB 2021 

  The fact is, these tools generate an even greater attraction, as they act as a 

reproduction of the original application, with some additional tweaks. 

In this way, the application provides a conversation with the same people who 

installed the original, that is, it also allows access to your sequence of contacts as a 

whole. 

The difference with GB Whatsapp 2021  is that you can use the app with these extra 

benefits. 

If you started asking a lot of questions about the area, keep reading this post! We have 

selected the main questions and information to help you. 

  

1) Is WhatsApp GB safe? 

One of the first questions that this post may have generated for you is: Is it safe 

to  download WhatsApp GB 2021 ? 

However, this format generated many doubts among users about its security, since to 

reach these factors it reduces it. 

This is because an important security feature is eliminated: message encryption. 

This feature protects the privacy of conversations, and for that reason, there is the 

possibility of activating other features and making its use more convenient for those 

who choose this option. 

It is as if, by opting for this, the number of shares was even greater. This way, there is 

more exposure and you need to be aware of this if you choose to install. 

However, you need to balance and consider what is valid and what is not for you. A 

large part of users who use it, for example, claim to be safe. 

The greatest care should be at the time of downloading the  GB Whatsapp Updated 

2021 version , in order not to select another app with fraud. 

Thus, one of the similar features between the original app and  GB WhatsApp 2021  is 

the consideration of permission for each action by the user. 

https://www.pregnancyinside.info/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%A8.html


Even because, when activating the camera or photos, for example, there is a message 

to request access. 

However, once this access is allowed, the app can gain entry to the various features 

you have on your mobile. 

Furthermore, you will be responsible for any type of damage, and there is no 

possibility of appealing your rights if there is any kind of problem. 

Another important point that we need to highlight is regarding the GB WhatsApp 

2021 application itself  , note that because the APK is not official. 

Downloading Whatsapp GB Updated 2021 can indeed infect your phone as we cannot 

certify that the downloaded app is free of viruses or other electronic pests, therefore. 

Therefore, downloading gbwhatsapp 2021  is the sole and exclusive responsibility of 

the user, we at  Whatsapp-gb.blog  recommend not to use  gbwhatsapp  in business 

accounts that may have leaked data as the risk is very high. It is important to be aware 

of these factors! 

2 )What are the main features of Whatsapp GB? 

Regarding the characteristics and particularities of GB WhatsApp, we can start with 

the fact that this version is apparently very similar to the original that can be 

downloaded from the Play Store. 

But make no mistake, the features of Whatsapp gb updated 2021  certainly go far 

beyond the functions that the official Whatsapp has. 

The differences start with enabling the Menu settings, which we can check by clicking 

on the tab in question. 

This way, the number of tabs and options is greater and you can customize with a 

series of specific themes that cannot be found in the original version. 

Before we go on and talk about the extra functions that Whatsapp gb has, I would like 

to point out that the server where gbwhatsapp messages are saved is the same server 

as the original application. 

The modified WhatsApp does not have its own server to store messages, what 

changes in the modified WhatsApp in question is the application itself and not where 

messages are recorded and saved. 

Then you can make your choice and make the app more your own. Check out some 

other features: 

3 )Option to hide information 

It's possible that you are one of the users who still doesn't completely agree with some 

features present in the original app. 

The copy, therefore, contradicts him with one of the main complaints: the fact of 

hiding the text message that was sent is one of them. In the original. 

You can even choose this omission, but on the other hand, you will also not know 

who saw your message or not and even the stories. 

For this reason, this modification is a differential between them. Furthermore, it is 

also possible to hide the view from reading or simply when the message was 

received. What's more, it is possible to hide the option of “seen at X time”, that is, for 

the last time you entered. 

You can even choose a preferred time to leave as last viewed or indicate when you 

entered. 

If you want to hide this option for just a few people, feel free! There is also the option 

to select specific contacts to have access to this information. 

What's more, you can also hide the act of recording audio or even typing a 

message. That way you don't have to have the trouble of typing and then deleting and 



someone else sees. You can cancel the shipping decision without the recipient 

noticing. 

4 )Sharing images and videos with higher quality 

Among the features, there is also the option to send images, videos and audios with 

higher quality and larger size than the common app. 

So, in this third-party format, you can download, record and share audio files up to 

100MB and video files up to 50MB. 

This leads to greater adaptability and sendability by the application in question. 

What's more, as for the option of videos for status, these are selected for uploading up 

to 7 minutes, which if we compare, is a much longer time than the previous one, 

characterized by up to 30 seconds of video. 

In the case of images, there is the possibility of uploading a much larger amount at 

once, going from 10 images to sharing an unlimited variety of options. 

It's a very interesting feature, as it allows for an even larger submission, without 

having to keep clicking 9 times and selecting or even losing the images of 

choice. Therefore, this mode varies from: 

 Video: 50MB (copy) instead of 16MB (original;) 

 Audio: 100MB instead of 16MB; 

 Image: shipping 10 options for an unlimited quantity. 

5 )Shipping in larger quantities 

As emphasized above, this format provides an optimization of sending, mainly 

because it allows a greater amount in too many actions. 

An example of this could be the group name, which doesn't need to be too short as it 

allows a name with up to 35 characters and you can add more words and even emojis 

to make it more fun. 

Another change that  Whatsapp gb  brings is related to the status that varies from 139 

characters in its official option to a larger amount, with 255 characters. 

That way, you can make a more detailed description of what you're thinking or who 

you are, or even complement some previously written text. Get creative! 

In addition, we must also mention another additional feature that can be interesting for 

those who want to send a message to a large group of people at once. 

The option of sending a transmission of a text to 600 contacts, when in the original 

format is allowed to less than half of a total of 250 people. 

The most interesting thing about it is that it is a resource widely used by sellers and 

even companies and people who want to leave a unanimous statement for everyone. 

6 )24 hours online 

Another interesting feature that we cannot fail to highlight is the ability to keep your 

application online for 24 hours. 

After all, there are those who want to hide the visibility option and those who prefer 

to appear available at all times. It's based on the choice of each one and that's why it is 

an additional resource. 

7 )Normal connection by application 

With GB Whatsapp , you can normally call someone else's cell phone through the 

app. 

It is a very favorable feature for those who want to talk to someone more urgently, as 

it is much easier for the cell phone to ring with a regular call than on whatsapp, and it 

is not necessary for the other to have internet to answer the call. 

So it might be a good option to get in touch with a member of your list. 



8 )Message playback 

Finally, another tool you will find in GBwhatsapp is to reproduce messages and send 

them to other people without showing the sending time and the person's name. 

This usually happens when you select two or more images in the common app, and in 

this kind of clone that is the 'GB' version, you can send them without this extra text 

appearing. 

9 )DND resource 

You can continue using the mobile internet resources in general, without having to 

receive messages destined for GB Whatsapp. 

In this sense, there is the option of turning off only the application's operation and the 

receipt of messages. 

10 )How does the updated Whatsapp GB 2021 work? 

After understanding all the features of the application, you may be wondering: but 

after all, how does WhatsApp GB work? 

As the app is a modified version of the original, it is not available for installation via 

the Google Play Store. 

Therefore, access comes through other particular modes, which includes using the 

unofficial APK in order to generate its full functioning. 

The Android Application Park (APK) is basically a series of files together for use on 

cell phones and smartphones with the Android system, as it does not allow it to be 

used in IOS format. 

The main feature of this type of file is that they are outsourced, and therefore, there is 

the possibility of adding features in addition to those present in the original model. 

Therefore, the Google Play Store does not accept the addition of other apps that use 

the same code as the original without permission, besides the fact that privacy 

protection is a requirement to be on the platform. 

So, if you want to download it, you need to install the APK available on your website 

and then use the new downloaded fonts for that purpose as well. Remembering also 

that its update is performed frequently, in order to offer greater benefits to the user. 

11 )Linkdo of Whatsapp GB 2021? 

Whatsapp GB updates are frequent, and we are currently at version 13.0 of the 

format. Some of these features are: 

 File size: 39 MB 

 Version last updated: 11/21/2020 

 App developer: gbplus.net 

 Android Version: 4.3 

 Latest version: 14.0 

Other previous versions were 12.20.3; 12.20.2; 12.11.0 and 12.10.1. 

Furthermore, one of the main new features of the application that were not made 

explicit in the highlighted features is the possibility of downloading status. 

This means that you can download images and videos made available in the status of 

your contacts, a function that is not supported in the common version. 

In addition, another interesting feature in the  new updated version of Whatsapp gb  is 

that of getting more than one account on the same mobile device. 

This means that if you have an extra chip or this function, you can have an additional 

number too. 

A wider range of emojis can also be included as a feature, as they are among the app's 

biggest draws. 



Another feature of the 2021 version is the ability to select all conversations at once. 

Finally, we can also say that the availability of  message scheduling  is a feature that 

many would want and that it is now available. 

It's even more interesting to schedule what time you want to send a message to 

someone so you don't have the danger of forgetting. 

12 )GBWhatsApp Updated 2021 Which is the Best? 

  

Yes, it's true that there are several possibilities for WhatsApp GB, and that's why you 

often wonder which WhatsApp GB is better. 

The fact is, despite the many features available in this app, it is unofficial. Therefore, 

we must keep in mind that there is no guarantee of safety in any of them, much less 

the operation. 

It could be that, all of a sudden, it stops working, for example. The fact is that any 

measure can be modified by decision of the developer responsible for this formatting 

with extra resources. 

Likewise, as it is not an official application and therefore does not have a professional 

aspect, it is common for the appearance of frequent errors and even the case of 

banning users. Therefore, we concluded that the more updated, the better. 

And to help you stay up-to-date with what's new in the app, we'll always be informing 

you of new versions. 

13 )How to download GB Whatsapp updated 2021? 

  

After understanding all the features of GB WhatsApp, let's put it into practice: how to 

download the updated WhatsApp GB? First, you need to decide which version will 

be. 

As stated above, we always recommend the most current, so that the availability of 

tools is greater, as well as the chances of working and the optimization of the app. 

Furthermore, you also need to take into account that the APK format file is not 

available on the Google Play Store. 

So it's no use trying to configure on other systems, because the clone doesn't work. 

So, when we find the link, let's go step by step. 

1. Access the Settings option; 

2. Click on the security option; 

3. Go to the 'Unknown Sources' indicator; 

4. Access your browser and search the GB Whatsapp website; 

5. Then select the 'download' option and wait a few minutes; 

6. After installation, you can open the app and make the initial settings so you 

can start using it. 

Note:  Keep in mind that you must always back up your conversations. This is 

because, since it is an unofficial version, messages are not automatically 

updated. And, therefore, it is necessary to pay more attention and perform the backup 

in advance. 

Note 2: If there is any problem and/or failure when installing the application, try again 

and repeat the entire process. It may be common for errors of this type to appear. 

14 )How to change the language on updated GBWhatsapp? 

If by any chance your application is not in the correct language, and you want to leave 

it in Portuguese or simply vary it and put it in another learning language, you need to 

follow a few steps. 



This is because, when downloading, it may be in English as the original language. But 

it is possible to change this factor quickly. See below: 

1. Access the 'Settings' button on your mobile; 

2. Select the 'Systems' option; 

3. Then go to Languages and Inputs; 

4. Finally, choose the Languages option and choose 'Língua Portuguesa' or the 

language of your choice. 

15 )How to update GB Whatsapp? 

To update GB Whatsapp, you first need to know if yours is not the latest. If there is a 

new version of your knowledge, then we go to step by step. 

It's worth noting that, for information like this, you can follow our website and check 

closely for new updates, extra features and additional information about GB 

Whatsapp. 

We are always informing you of the app's news. just follow along. 

And then, you can update from  the app itself , following this order: 

1. Access the “GbConfigurações;” 

2. Select the "Updates" option 

3. Choose 'Check for updates' 

And then, you can also get an idea of what's new in question. It may even be that the 

app will notify you via recent notifications. 

16 )Can I find out if anyone uses the updated GbWhatsapp? 

For those who have this curiosity, the answer is yes! It's possible to know. This is 

because, as there are some differences between the original and the copy option, you 

can check aspects such as a person sending a message and not appearing online, or 

typing. 

It's not a certainty, but by putting the clues together you can come to a 

conclusion. Another clue you can check, for example, is if there are differences in 

status and also in privacy in general. 

All the differences and characteristics pointed out can be used to get an idea. It is also 

worth remembering that a person can have the official and unofficial versions in the 

same device. 

This can be a little confusing, but it's possible. The last option is to ask your contact 

directly if you have any level of proximity. 

But if not, I believe that checking these questions is a good solution, including the 

number of characters. 

17 )What possible problems can occur with WhatsApp GB? 

It is common that, in the future, some possible problems occur with the installation 

of  WhatsApp GB . 

That's because it's inevitable that the MOD will generate some bugs over time, as it's 

been available across multiple versions since 2018 and has passed through other 

developers over time. So, get to know some possibilities: 

 The app may stop your release development; 

 The developer can give up on moving it; 

 The system itself is unofficial and this can lead to fines for violating the terms; 

 Little financial incentive and few participating users; 



 Creation of limits, punishments or blocking by an agency or by the official app 

itself to increase the app's security; 

 User complaints; 

 Disclosure of applications with codes to obtain data from users. 

The options are numerous, although we cannot predict them. What's left for users who 

like the app is to hope that it will be maintained and updated frequently. 

18 )What other Modified Whatsapp models are there? 

There are many modified applications on the Whatsapp internet, the main ones are as 

follows. 

 WhatsApp GB 

 GBWhatsapp 

 Whatsapp Aero 

 yowhatsapp 

 Whatsapp Transparent 

 FM whatsapp 

 whatsapp plus 

Can't Install Official GBWhatsapp?  It may happen that some residue has been left in 

the installation of the Whatsapp application, both the modified and the official app, 

the ideal in these cases is to ensure that there is no folder with the name “Whatsapp 

gb” or the official “Whatsapp folder.” 

Another point to pay attention to is the issue of physical space at the time of 

installation, sometimes the application gives an error message during installation 

because there is no space on the memory card. 

19 )Can I backup Whatsapp GB? 

The answer is “It depends” as we already said there are several versions of Whatsapp 

GB available on the market. 

not all of them have the option to backup to the cloud, however, a new version of 

Gbwhatsapp has been released The Heymods Developer Version that allows you to 

backup and recover it through Drop Box. 

20 )How to Download and Install WhatsApp gb Updated 

You can download the Updated GBWhatsApp from the link below as the video 

explains. 

21 )How to download and install WhatsApp GB Modified 2021? 

To install  Whatsapp GB Updated  Download Application Here, uninstall other 

versions of Whatsapp GB and install GBWHatsapp APK 

22 )What is GB WhatsApp 2021 Updated? 

GB whatsapp 2021 updated is the official WhatsApp modified App that contains extra 

functions that the official app does not have. 

23 )How to backup WhatsApp GB? 

The updated whatsapp 2021 gb initially does not have the function of online backup, 

only local, the file that is generated in the database folder can be moved between 

devices and thus load the account data. 

The new version of Whatsapp GB of Heymods is allowing you to backup online via 

Drop Box, the official app that backs up to Google Drive. 

The WhatsApp Pro Version which is the Alexmods app does not allow online backup. 

24 )My Account was blocked and now? 



WhatsApp said it would take steps in how to temporarily block user accounts using 

WhatsApp GB. 

So WhatsApp will block it permanently if the user insists on using the unofficial app. 

However, the only way for the system to know that the app currently used is not the 

official one is if it notices a blatant violation of the app's security policies, for 

example, the official app has a limit of 10 mega per video, 

whereas  WhatsApp  Modified GB accepts to be sent up to 50 mega per video, the 

more the user abuses the use of files above the allowed amount, the more the number 

will be in focus for possible punishment. 

If the application is used without exaggeration, don't worry because your account will 

never be banned, if it is banned unfortunately there is nothing that can be done, so we 

suggest that you do not use a work account on GB Whatsapp or an account that 

cannot be banned because the risk will always be present for those who use the 

modified application. 

Download GB WhatsApp 2021: File Information 

Application Name GB WhatsApp Updated 2021 

File type APK 

Version v9.0 

Size 54.1 MB 
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Supported Devices Android v5.0+ 
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