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اوال ارسال رسالة   •

https://sms.gateway.sa/api/sendsms.php?username=@user&password=@pass&message=test&numbers=@mo

bile&sender=@sender&unicode=e&Rmduplicated=1&return=xml 

  Getو  Postطريقة االرسال 

املتغ�ات ووظائفها  

 املتغ�ات االجبارية اوال  •

 &username =اسم املستخدم -

 &password =كلمة املرور -

 &message = الرسالة  -

 & = numbers االرقام -

 &sender = اسم املرسل -

 

 املتغ�ات االختيارية ثانيا  •

 "return"  مسئولة عن طريقة ارجاع البيانات وهي

  رقمي " كود الخطا وسوف يظهر  " فارغةreturn نتيجه الـ اذا ترك -

 &retrun=Json اكتب  جاسون بصيغةرجاع الناتجال -

 & retrun=xmlاكتب كس ام ال ال ا النتائج بصيغةرجاعال -

 & retrun=string كتابياً اكتب رجاع معنى الخطاال -

 

Rmduplicated 

 ىف حاله عدم وضعه بالرابط  يقوم باالرسال  لالرقام املكرره 
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  يقوم باالرسال لالرقام املكرره 0ىف حاله تم وضع  قيمته

 اليقوم باالرسال لالرقام املكرره 1وإذا تم وضعها ب 

 

 صيغة االرسال بوقت الحق البد ان تكون بالشكل التايل : •

YYYY-mm-ddHH:mm= datetime& 

 23:30 24-02-2011مثال  -

 

https://sms.gateway.sa/api/sendsms.php?username=@user&password=@pass&numbers=@mobile&message=

@message&sender=@sender&datetime=YYYY-MMM-DD HH:MM 

 

 Error Codeاالخطاء  •

 

 تم استالم االرقام بنجاح     ---->100كود الخطا  -

 البيانات ناقصة   ---->101كود الخطا  -

 اسم املستخدم غ� صحيح   ---->102كود الخطا  -

 كلمة املرور غ� صحيحة    ---->103كود الخطا  -

 خطأ بقاعده البيانات   ---->104كود الخطا  -

 الرصيد ال يكفى   ---->105كود الخطا  -

 اسم املرسل  غ� متاح   ---->106كود الخطا  -

 اسم املرسل محجوب   ---->107كود الخطا  -

 ال يوجد ارقام صالحة لالرسال   ---->108كود الخطا  -

  مقاطع  8ال �كن االرسال الكرث من   ---->109كود الخطا  -
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 خطافىحفظنتيجةاالرسال  ---->110كود الخطا  -

 االرسال مغلق   ---->111كود الخطا  -

 الرسالة تحتوى عىل كلمة محظورة   ---->112كود الخطا  -

 الحساب غ� مفعل   ---->113كود الخطا  -

 الحساب موقوف    ---->114كود الخطا  -

 غ� مفعل جوال    ---->115كود الخطا  -

 غ� مفعل بريد الكرتو�    ---->116كود الخطا  -

 الرساله فارغه وال �كن ارسالها   ---->117كود الخطا  -

 اسم املرسل فارغ   ---->1015كود الخطا  -

 مل يتم وضع رقم مستقبل   ---->1014كود الخطا  -

 مل يتم وضع  نص الرساله   ---->1013كود الخطا  -

 خطأ ىف التشف�   ---->1010كود الخطا  -
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 مل يتم وضع اسم مستخدم   ---->1011كود الخطا  -

 مل يتم وضع كلمه املرور   ---->1012كود الخطا  -

 

ثانيا الرصيد   •

https://sms.gateway.sa /api/getbalance.php?username=@user&password=@pass&hangedBalance=true 

  Getو  Postطريقة االرسال 

 املتغ�ات ووظائفها 

 االجباريةاوال  •

 

 &username =اسم املستخدم -

 &password = كلمة املرور -

 

 االختياريةثانيا  •

 "return&"  مسئولة عن طريقة ارجاع البيانات وهي

 &retrun=Json اكتب  جاسون بصيغةرجاع الناتجال -

 & retrun=xmlاكتب كس ام ال ال ا النتائج بصيغةرجاعال -

 & retrun=string كتابياً اكتب رجاع معنى الخطاال -

 117   فارغة يظهر الرصيد وليس الكود  returnولكن عند اختيار  -

 "تم الحصول عىل الرصيد
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 ملعرفقة الرصيد املعلق اكتب التايل : •

- true= hangedBalance& 

 true  البد ان تكون القيمة بـhangedBalanceبالنسبة للـ 

 .لىك تحصل عىل الرصيد املعلق 

 

 Error Codeاالخطاء  •

 ,"البيانات ناقصة>----101ءكود الخطا -

 ,"اسم املستخدم غ� صحيح102---->ءكود الخطا -

 ," كلمة املرور غ� صحيحة103---->ءكود الخطا -

 ," ال يوجد رصيد ىف الحساب104---->ءكود الخطا -

 ,"االرسال مغلق111---->ءكود الخطا -

  ,"الحساب غ� مفعل113---->ءكود الخطا -

 ,"الحساب موقوف 114---->ءكود الخطا -

 ,"غ� مفعل جوال115---->ءكود الخطا -

 غ� مفعل بريد الكرتو�116---->ءكود الخطا -

 تم الحصول عىل رصيد 117---->ءكود الخطا -
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