
  

 

وباالضافه الي مع االكواد التي تنتج عنه بعد استخدامه  APIنقدم لكم ملف موضح فيه الـ

والتي عن طريقها يمكن استرجاع النتائج بعده طريقه وكلها موضحه  returnخاصية الـ 

 باالسفل .

  اوال ارسال رسالة 

http://www.oursms.net/api/sendsms.php 

  Getو  Postاالرسال طريقة 

 المتغيرات ووظائفها 

  اوال االساسية 

 &username  =اسم المستخدم -

 &password  =كلمة المرور -

 &message  =الرسالة   -

 & = numbers االرقام  -

 &sender  =اسم المرسل  -

 

   ثانيا الفرعية 

   " وهي مسئولة عن طريقة ارجاع البياناتreturn " 

  اذا ترك نتيجه الـreturn  " فارغة وسوف يظهر  " كود الخطا رقمي 

  الرجاع الناتج بصيغة جاسون اكتبretrun=Json& 

  الرجاع النتائج بصيغة االكس ام ال اكتبretrun=xml & 

  الرجاع معنى الخطا كتابياً اكتبretrun=string &  
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 رابط االرسال االنجليزي : 

 
http://www.oursms.net/api/sendsms.php?username=@user&password=@pass&message=@messag

e&numbers=@mobile&sender=@sender&unicode=E&return=full 

 

 :  unicode=U)في حالة التشفير ( رسال العربي رابط اال

 
word=@pass&message=@messaghttp://www.oursms.net/api/sendsms.php?username=@user&pass

e&numbers=@mobile&sender=@sender&unicode=U&return=full 

 

 :  unicode=E)في حالة عدم التشفير ( رابط االرسال العربي 

 
http://www.oursms.net/api/sendsms.php?username=@user&password=@pass&message=@messag

sender=@sender&unicode=E&return=fulle&numbers=@mobile& 

 

 

 : صيغة االرسال بوقت الحق البد ان تكون بالشكل التالي 

          YYYY-mm-dd HH:mm =datetime& 

 23:30 24-02-2011مثال     -
http://www.oursms.net/api/sendsms.php?username=@user&password=@pass&numbers=

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

 

 ستالم االرقام بنجاح   تم ا  ---->   011كود الخطا  -

 البيانات ناقصة   ---->  010كود الخطا  -

 اسم المستخدم غير صحيح   ---->  011كود الخطا  -

 كلمة المرور غير صحيحة    ----> 011كود الخطا  -

 ال يوجد رصيد فى الحساب    ---->  011كود الخطا  -

 الرصيد ال يكفى   ---->  011كود الخطا  -

 اسم المرسل  غير متاح   ---->  011كود الخطا  -

 اسم المرسل محجوب   ---->  011كود الخطا  -

 ال يوجد ارقام صالحة لالرسال   ---->  011كود الخطا  -

 مقاطع   5ال يمكن االرسال الكثر من   ---->  011كود الخطا  -

خطا فى االرسال من فضلك حاول مرة   ----> 001كود الخطا  -

 اخرى 

 رسال مغلق اال  ---->  000كود الخطا  -

 الرسالة تحتوى على كلمة محظورة   ---->   001كود الخطا  -

 الحساب غير مفعل   ---->  001كود الخطا  -

 الحساب موقوف    ---->  001كود الخطا  -

 غير مفعل جوال    ---->  001كود الخطا  -

 غير مفعل بريد الكترونى    ---->  001كود الخطا  -

 

 

 



  

 

 

  ثانيا الرصيد 

http://www.oursms.net/api/getbalance.php 

  Getو  Postطريقة االرسال 

 المتغيرات ووظائفها 

  اوال االساسية 

 &usernameاسم المستخدم =   -

 &passwordكلمة المرور =   -

- ?username=@ushttp://www.oursms.net/api/getbalance.php

ername&password=password 
 

 

 ثانيا الفرعية  -

 " return&وهي مسئولة عن طريقة ارجاع البيانات "   -

 &retrun=Jsonالرجاع الناتج بصيغة جاسون اكتب  -

 & retrun=xmlالرجاع النتائج بصيغة االكس ام ال اكتب  -

 & retrun=stringالرجاع معنى الخطا كتابياً اكتب  -

 117   فارغة يظهر الرصيد وليس الكود  returnولكن عند اختيار    -

 "تم الحصول على الرصيد -

 الي :لمعرفقة الرصيد المعلق اكتب الت -

-       true =hangedBalance & 

  trueالبد ان تكون القيمة بـ    hangedBalanceبالنسبة للـ  -

 .لكى تحصل على الرصيد المعلق  -
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  االخطاءError Code 

 ,"البيانات ناقصة> ----101كود الخطاء  -

 ,"اسم المستخدم غير صحيح102---->  كود الخطاء -

 ," كلمة المرور غير صحيحة103---->  كود الخطاء -

 ," ال يوجد رصيد فى الحساب 104----> كود الخطاء -

 ,"االرسال مغلق 111----> كود الخطاء -

  ,"الحساب غير مفعل 113---->  كود الخطاء -

 ,"الحساب موقوف 114---->  كود الخطاء -

 ,"غير مفعل جوال 115---->  كود الخطاء -

       غير مفعل بريد الكترونى116---->  كود الخطاء -


