
 

  

 
 
 

 المقدمة: 
 ؟ SMSهل لديك برنامج خاص ترغب بربطه مع خدمة رسائل الجوال 

Alfa-cell.com  لرسائل الجوال تقدم لك خدمة بوابات اإلرسالSMS Gateway  أو ما يعرف بـSMS API  ي يمكنك من خاللها بكل
، والت 

مجة المستخدمة فيه. مهما  برنامجك أو موقعك أو نظامك مع  SMS ةالقصي   ةخدمة إرسال الرسائل النصيسهولة ربط  بوابات  كانت لغة الير
ات الخاص ز آمنة وذات موثوقية عالية ويمكنك ربطها مع نظامك من خالل وهي  SMSبرسائل الجوال  ةاإلرسال الخاصة بنا فيها العديد من الممي 

ز الخاص بك  مجي  هذه البوابات عبارة عن روابط يمكنك اإلتصال معها من خالل بروتوكوالت  . .. ووفق معطياتك ومواصفاتك الخاصة فريق المير
HTTP /HTTPS ة  . مباشر

 

 قبل البدء! 
مجية، قبل البدأ بالتعامل مع  .1  بوابات اإلرسال. من المهم المعرفة ببعض األمور الير
2. Alfa-cell.com  حرصا منا عىل تخفيف تكاليف عملية الفحصتقدم عددا من الرسائل المجانية عند فتح حساب جديد ، . 
ي موقع و عند عمل الفحص يفضل إرسال رسالة بتاريــــخ ووقت الحق، بحيث تتأكد من وص .3

ز
وتحديدا  Alfa-cell.comل الرسالة إىل حسابك ف

 . الخاص بك من الرصيد تكلفة الرسائل لن تخصم وبذلك أرشيف الرسائل المؤقتة ، وبعدها يمكنك حذفها 
 عند اإلرسال يجب كتابة األرقام المرسل لها بالصيغة الدولية بدون أصفار وبدون الرمز )+(.  .4
كات اإلتصاالت " Alfa-cell.comيمكنك تحديد اسم مرسل لرسائلك ، ويجب أن يكون معرف من موقع  .5 وسوف يتم توضيح طريقة وشر

". أو أي إسم  تفعيل رقم الجوال 
ً
ية فقط و يتكون من أحرف أو أرقام أو كليهما معا )إسم المرسل يجب أن كإسم مرسل الحقا ز باللغة اإلنجلي 

ي حال كان إسم المرسل مكون من أحرف وأرقام معا  11بدون رموز خاصه( واليتجاوز طوله 
ز
ي حال كان  ةخان 12يتجاوز طوله ال و خانة ف

ز
ف

 إسم المرسل هو رقم الجوال الخاص بك. 
  

ات  ز  : Alfa-cell.com SMS APIمي 
( بحيث ترسل البيانات عىل شكل HTML)نماذج لغة  HTML Forms، ويمكن عمله من خالل  وبسيطسهل  Alfa-cell.comاإلتصال ببوابة 

POST  ه . عند الحاجة GETبحيث ترسل عىل شكل  Query Stringمن خالل  API URLرابط البوابة عىل ، أو يمكنك إرسال البيانات مباشر

ة من البيانات نوصي بإستخدام الطريقة األوىل  ة GET، وذلك ألن الطريقة الثانية  POSTإلرسال كمية كبي   . ال تدعم إرسال البيانات الكبي 
 
 ه، تنسيقمن ير إرجاع البيانات بأك Alfa-cell.comيتيح موقع ذلك ك

ً
 . JSONال تنسيق  و واألكير شيوعا

 
ز المطلوب، وهو  HTTP /HTTPSبروتوكوالت  عن طريقعند اإلتصال ببوابة اإلرسال  مي 

يجب أن تكون البيانات المرسلة للبوابات مجهزة بالي 
: إسم المرسل يجب أن يكون عىل تشفي  خ ات التاليه: وكذلك نص الرسالة يجب أن يكون ، URL-Encodedاص وهو كالتاىلي ز مي 

ضمن أحد الي 
UTF-8  أوWindows-1256 خاص التشفي  أو الUnicode . 

 
يجب اإلرسال بإستخدام إسم مرسل معرف، ويجب التقيد بحالة الحروف من حيث كما ذكرنا سابقا مالحظه بخصوص إسم المرسل: 

Lowercase  أوUppercase ها إىل ي حسابك الخاصURL-Encoded، قبل تشفي 
ز
وسيتم إستخدام إسم ، ، أي كما تم تعريف إسم المرسل ف

ح. كمثال   NEW SMS: المرسل ي هذا الشر
ز
ي األمثلة الموجود ف

ز
 ف

 

  



 

  

 دعنا نبدأ: 
حAlfa-cell.comمن أجل إستخدام بوابات اإلرسال الخاصة بموقع  ي موقعنا أوال، وفيما يىلي شر

ز
 ، فإنه يجب الحصول عىل حساب خاص بك ف

ي موقعنا  التسجيللكيفية 
ز
الحساب  معلومات من بدل إلستخدامه apiKeyو الحصول عىل الـ  طلب شحن الرصيد ومعرفة رصيدك الحاىلي و ، ف
 . بات اإلرسالعند اإلتصال مع بوا

 
ي موقعنا  التسجيل .1

ز
 : ف

 : ، ومن ثم الذهاب إىل صفحة  .sms/index.php/cell.com-alfahttps://wwwيمكنك التسجيل من خالل الدخول عىل الرابط التاىلي
ة ومن ثم يمكنك طلب تفعيل إسم المرسل الخاص بك من أجل إرسال رسائل الجوال  ي مباشر

"سجل اآلن مجانا" وستحصل عىل رصيد مجانز
SMS  .من خالل بوابة اإلرسال 

اك يتم تفعيل تلقائيا كإسم مرسل للحساب.  ي عملية اإلشير
ز
 مالحظه: رقم الجوال المستخدم ف

 
 : معرفة رصيدك الحالي  .2

ي الموقع، ومن ثم الذهاب إىل صفحة اإلرسال حيث ُيعرض الرصيد أعىل الصفحة 
ز
ة من خالل الدخول إىل حسابك ف يمكنك معرفة رصيدك مباشر

ي الرسائل النصيه هو  بالشكل التاىلي 
ز
 ، كذلك يمكنك معرفة رصيدك من خالل بوابة الرصيد وسيتم توضيحها الحقا. نقطة 100رصيدك ف

 
 :  مالحظه: تخصم النقاط بناء عىل طول الرسائل المرسلة، وتحسب طول الرسالة كالتالي

a.  ية: طول الرسالة ز ية طولها أكير من  160الرسائل باللغة اإلنجلي  ز ي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة اإلنجلي 
ز
 160حرف )نقطة واحدة(، وف

 حرفا، وهكذا...  153حرفا، والثانيه  153حرفا، فإن طول الرسالة األوىل يعتير 
 

b.  ي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة العربية طولها أكير من  70الرسائل باللغة العربية: طول الرسالة
ز
حرفا،  70حرف )نقطة واحدة(، وف

 حرفا، وهكذا...  67حرفا، والثانيه  67فإن طول الرسالة األوىل يعتير 
 

 طلب شحن الرصيد:  .3
ي القائمة الجانبيه، وبعد الضغط  بعد الدخول عىل

ز
ي موقعنا، فإنه يمكنك طلب شحن رصيدك، من خالل رابط شحن الرصيد الموجود ف

ز
حسابك ف

 عىل الرابط تظهر لك مجموعة من األوامر، ويجب إختيار األمر: اضافة طلب شحن، ومن ثم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، من أجل تقديم
اك واإليداع التابع لطلب الشحن. طلب الشحن، مع العلم أن ، وذلك بعد التحقق من اإلشي  ز عىل األكير  ه يتم شحن الرصيد خالل ساعتي 

 
 : )إسم المستخدم/كلمة المرور( بدل من معلومات الحساب apiKey ـال إستخدام .4

ي موقع خاصة قيمة له : apiKeyالــ 
ز
ي حساب المستخدم ف

ز
بدل من معلومات  apiKey ـ، ويمكنك إستخدام الAlfa-cell.comيتم توليدها ف

 مع ال password)رقم الجوال / إسم المستخدم( و mobileالحساب: 
ً
 . APIـ )كلمة المرور(، ألنه يوفي  إتصال أكير أمان

 
ي موقع apiKey ـاليمكنك الحصول عىل 

ز
ز ومن ثم الدخول عىل قسم  Alfa-cell.com، من خالل الدخول عىل حسابك ف مجي  ومن  أدوات المير

 وقتما تشاء. جديد  apiKey، كذلك يمكنك توليد  API KEYتوليد الــ، والضغط عىل زر  API KEYأحصل عىل ثم الدخول عىل رابط 

 
 : APIضبط إعدادات الـ  .5

، ومنح  API من حسابك ، حيث يمكنك تفعيل او إيقاف اإلرسال عير  API إعدادات أمنية تمكنك من ضبط اإلرسال عير الـ ألفا سيليوفر موقع 
 السماح باإلرسال عير  IP’s لـ API صالحيات اإلرسال عير 

ً
ي يتم تحديدها فقط للسماح لها باإلرسال ، وأيضا

من دول محددة أي أنه ال  API الت 
ي تم تحديدها يمكن اإلرسال من خارج

 .الدول الت 
 

 :  cell.com/sms/index.php-https://www.alfa ويمكن ضبط هذه الصالحيات من خالل  تسجيل الدخول إىل الموقع من خالل الرابط التاىلي
ي ق

ز
ي أعىل الصفحة و ثم إختيار اإلعدادات األمنية. ومن ثم  الذهاب إىل صفحة المعلومات الشخصية الموجودة ف

ز
  سم اإلعدادات الشخصية ف

https://www.alfa-cell.com/sms/index.php
https://www.alfa-cell.com/sms/index.php


 

  

 : APIالعمليات الرئيسيه من خالل 
ي تقوم بعملية اإلرسال بشكل كامل باإلضافة إىل إمكانية 

، وتفعيل التحقق من قيمة الرصيد الحاىلي يقدم موقعنا مجموعة من البوابات الرئيسية الت 
 : جاعها، وجميع البوابات تتكون من ثالث أجزاء رئيسية وهي عىل الشكل التاىلي  إسم المرسل، وتغيي  كلمة المرور أو إسي 

 
 بالبوابة. الرابط الخاص  .1
 . apiKey مفتاح الحساب:  أو  اسم المستخدم وكلمة المرور  : معلومات المستخدم .2
 المعلومات المطلوبة من البوابة.  .3
 

 : APIالـ فيما يىلي أمثلة عىل الروابط الخاصة ب
 بوابة اإلرسال:  -1

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?apiKey=a010a5acb42534878965fb6a19ea&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&domainName=mySite.com&msgId=15176 

 
 بوابة اإلستعالم عن الرصيد:  -2

https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?mobile=966555555555&password=123456 

 
 . POSTأو  GETبطريقة  APIـ الإرسال البيانات إل يمكن 

يط العنوان  مالحظة ي شر
ز
نت باإلضافة للبيانات المطلوبة لعمل البوابة ، يتم  Address Bar: عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة ف ي متصفح اإلني 

ز
ف

مجية لإلتصال مع البوابات يتم إرسال البيانات بطريقة  GETإرسال البيانات بطريقة  ي هذه الحاالت تقوم  POST، وعند إستخدام األكواد الير
ز
، وف

جاع المعلومات البوابة بإرجاع قيم محددة تدل عىل نتيجة العملية المطلوبة، و  من خالل إرسال المتغي   JSONبتنسيق أيضا يمكنك إسي 
returnJson  ي المثال التاىلي   1بالقيمة

ز
 : كما ف

 

https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?mobile=966555555555&password=123456&returnJson=1 

 
: يكون الشكل العام للنتائج وس  بالشكل التالي

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data: 
{ 

result: 1, 
MessageAr: " تمت العملية بنجاح  ", 
MessageEn: " The operation completed successfully" 

}, 
Error: null 

} 

 

  



 

  

ح  ات العامة شر ي المتغي 
ز
 : JSON الـ صيغةف

 المعنز  القيمة

Status حالة االتصال بالبوابة 
 متصل – 1
 اإلتصاللم يتم  – 2

ResponseStatus  حالة العمليةSuccess ،تمت العملية بنجاح :fail .فشلت العملية : 

Data  :ي حال تمت العملية بنجاح
ز
 النتائج ف

- result .ناتج العملية بشكل عددي : 
- MessageAr .ناتج العملية بشكل نصي باللغة العربية : 
- MessageEnي ز  ة. : ناتج العملية بشكل نصي باللغة باإلنجلي 

 النتائج بشكل نصي معرفة لكل بوابة ضمن " القيم الناتجة من إستخدام البوابة ..."

Error  :ي حال فشلت العملية
ز
 النتائج ف

- ErrorCode .ناتج العملية بشكل عددي : 
- MessageAr .ناتج العملية بشكل نصي باللغة العربية : 
- MessageEn ية. : ناتج العملية بشكل نصي باللغة ز  باإلنجلي 

 النتائج بشكل نصي معرفة لكل بوابة ضمن " القيم الناتجة من إستخدام البوابة ..."

ي البوابات الخاصة بها.  *
ز
ات األخرى ف ح المتغي   سيتم شر

 

ي موقع 
ز
ح البوابات الرئيسيه الموجودة ف  : Alfa-cell.comشر

ي موقع  .1
ز
 Alfa-cell.comبوابة التحقق من حالة اإلرسال ف

ي موقع 
ز
 Alfa-cell.comتوفر هذه البوابة إمكانية التحقق المباشر من حالة اإلرسال ف

 
 .api/sendStatus.php?returnJson=1/cell.com-alfahttps://wwwرابط البوابة: 

 

 هذه البوابة ال تستقبل أي قيمة. 
 
 مثلة: أ
 

https://www.alfa-cell.com/api/sendStatus.php 
https://www.alfa-cell.com/api/sendStatus.php?returnJson=1 

 
 :القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها

  : يمكنك اإلرسال اآلن. 1
 : اإلرسال متوقف اآلن. غي  ذلك

 
 : JSONبصيغة النتيجة 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 1, 
MessageAr: "يمكنك اإلرسال اآلن", 
MessageEn: "You can send the message now" 

}, 
Error: null 

} 

 
  

https://www.alfa-cell.com/api/sendStatus.php?returnJson=1


 

  

 بوابة تغيي  كلمة المرور .2
ي موقع 

ز
 Alfa-cell.comتوفر هذه البوابة إمكانية تغيي  كلمة المرور الخاصة بحسابك ف

 
 .api/changePassword.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 

 
 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 

 . apiKeyـ الأو مفتاح الحساب كلمة المرور( ) password)رقم الجوال / إسم المستخدم( و mobileالحساب: معلومات  .1
2. newPasswordخانات عىل األقل.  6ويجب أن تتكون من أحرف وأرقام وطولها  : كلمة المرور الجديدة 

 
 مثلة: أ

https://www.alfa-cell.com/api/changePassword.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&newPassword=987654 
https://www.alfa-
cell.com/api/changePassword.php?mobile=966501111111&password=Efg12&newPassword=Abc9854&returnJson=1 

 
 :القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها       

  . صحيح( غي  apiKeyأو  : رقم الجوال )اسم المستخدم1
 غي  صحيحة. القديمة : كلمة المرور 2
 . تغي  كلمة المرور بنجاحتمت عملية : 3
 صحيحة. الجديده غي  : كلمة المرور 4

 
 : JSONبصيغة  النتائج

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 3, 
MessageAr: "تمت عملية تغي  كلمة المرور بنجاح", 
MessageEn: "Your password has been changed successfully" 

}, 
Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 4, 
MessageAr: "كلمة المرور الجديده غي  صحيحة", 
MessageEn: "Invalid new password" 

} 
} 

 

  

https://www.alfa-cell.com/api/changePassword.php


 

  

جاع كلمة المرور .3  بوابة إسير
ي موقع 

ز
جاع كلمة المرور الخاصة بحسابك ف   Alfa-cell.comتوفر هذه البوابة إمكانية إسي 

 
 .api/forgetPassword.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 

 
 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 

 . apiKeyمفتاح الحساب الـ  أو )رقم الجوال / إسم المستخدم(  mobileمعلومات الحساب:  .1
2. type  أن يتم  ويجب : إرسال كلمة المرور عىل اإليميل،2: إرسال كلمة المرور عىل الجوال ، 1إرسال كلمة المرور )كيفية : لتحديد

ي  بالشكل الصحيح ضمن المعلومات الشخصيةو  مسبقا  اإليميلتعريف 
ز
 (. موقعنا ف

 

 مثلة: أ

https://www.alfa-cell.com/api/forgetPassword.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea&type=1 
https://www.alfa-cell.com/api/forgetPassword.php?mobile=966555555555&type=1 

 
 :القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها

 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 1
 : اإليميل الخاص بالحساب غي  متوفر. 2
 : تم إرسال كلمة المرور عىل الجوال بنجاح. 3
ي إلتمام عملية اإلرسال. 4

ز
 : رصيدك غي  كاف

 : تم إرسال كلمة المرور عىل اإليميل بنجاح. 5
 : اإليميل الخاص بالحساب غي  صحيح. 6
 الجوال الخاص بالحساب غي  صحيح. : رقم 7
 
 : JSONبصيغة  النتائج

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 5, 
MessageAr: " تم إرسال كلمة المرور عىل اإليميل بنجاح  " 
MessageEn: "The password has been sent to your email successfully" 

}, 
Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 2, 
MessageAr: "اإليميل الخاص بالحساب غي  متوفر", 
MessageEn: "account email not available" 

} 
} 

 

  

https://www.alfa-cell.com/api/forgetPassword.php


 

  

 اإلستعالم عن الرصيد .4
ي موقع 

ز
  Alfa-cell.comتوفر هذه البوابة خدمة اإلستعالم عن رصيدك ف

 
 .api/balance.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 

 
 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 

: كلمة password: رقم الجوال )إسم المستخدم( مع الــ mobileأو   apiKey معلومات الحساب:  يمكنك إستخدام ال  .1

 المرور الخاصة بالحساب. 
 

 : مثلةأ

https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?apiKey=a010a5acb42537e154878965fb6a19ea 
https://www.alfa-cell.com/api/balance.php?mobile=966501111111&password=Abc9854&returnJson=1 

 
، ومعنز كل منها  :القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة بشكل خاطئ

 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 1
 : كلمة المرور غي  صحيحة. 2

 
ي حال كانت القيم صحيحة سوف تكون نتيجة اإلستعالم عىل الشكل التاىلي )كمثال(: 

ز
و بالنقاط الرصيد الحاىلي يمثل  70حيث  70/100ف

 . بالنقاط الرصيد الكىلي يمثل  100

 
 : JSONبصيغة  النتائج

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

balance: "70:100", 
MessageAr: " نقطة 100نقطه من اصل  70رصيدك الحاىلي هو  ", 
MessageEn: "Your balance is 70 point(s) from 100 point(s)" 

}, 
Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 2, 
MessageAr: "كلمة المرور غي  صحيحه", 
MessageEn: "Invalid Password" 

  } 
} 

 
  

https://www.alfa-cell.com/api/balance.php


 

  

 اإلرسال  .5
  Alfa-cell.comتوفر هذه البوابة خدمة إرسال رسائل نصية من خالل موقع 

 
  .api/msgSend.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 

 
 البوابة القيم التالية: تستقبل هذه 

 password ــــــال معرقم الجوال )إسم المستخدم( : mobile أو  apiKey : يمكنك إستخدام ال )إجباري( الحسابمعلومات  .1
 المروركلمة :  

2. numbers )ي سيتم اإلرسال لها، ويجب أن تكون بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو )إجباري
الرمز )+(، : الرقم أو األرقام الت 

ز كل رقم وآخر الرمز ) خالل المرة ( "موجود فوق حرف الواو"، مع اإلنتباه إىل أن أقص عدد يمكن اإلرسال له ,ويفصل بي 
ي حال تم إرسال البيانات بطريقة 

ز
 رقم فقط.  120هو  GETالواحدة ف

3. sender )إسم المرسل. )إجباري : 
ي حال تم اإلرسال إىل أرقام شبكات الجوال السعودي مالحظة: 

ز
، فإنه يجب اإلرسال من خالل  ة أو شبكات الجوال اإلماراتيةف

 األسماء المفعلة لك فقط. 
4. msg )ي حالكما هو : نص الرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة  )إجباري

ز
ز النظام كان   إىل البوابة ف ، غي  ذلك يجب  UTF-8ترمي 

ي   ةالموجود convertToUnicode، ويمكنك تشفي  نص الرسالة من خالل دالة  Unicodeتشفي  نص الرسالة بصيغة 
ز
كل ف

مجية الخاصه ببوابات اإلرسال.   األمثلة الير
ية فقط.  : ةمالحظ ز  بوابة اإلرسال الخاصه بنا تدعم اللغة العربية واإلنجلي 

5. lang : ز النظام  3يجب تمرير هذا المتغي  بالقيمة ي حال كان ترمي 
ز
ي حال و تمرير نص الرسالة كما هو، غي  ذلك ،  UTF-8ف

ز
تم ف

 .عىل بوابة اإلرساله ال داعي إلرسال هذا المتغي  ، فإن convertToUnicodeتشفي  نص الرسالة من خالل دالة 
6. dateSendز من أجل إرسالها به، : تاريــــخ إرسال الرسالة )اختياري(، وهذه ا لدالة توفر إمكانية جدولة اإلرسال إىل تاريــــخ معي 

 . mm/dd/yyyyويجب أن يكون التاريــــخ بالشكل التاىلي 
ي حالة عدم الحاجة إىل هذا المتغي  يمكنك إرساله بقيمة  مالحظة: 

ز
ي حال  0ف

ز
ات المرسلة ، وف أو عدم إدراجه ضمن المتغي 

 . أو عدم إدراج هذا  0إرسال قيمة 
ً
ي حالة وضع تاريــــخ خطأ أو تاريــــخ قديم فإن سيتم إرسال الرسالة فورا

ز
 المتغي  أو ف

7. timeSend ،ز من أجل إرسالها به : وقت إرسال الرسالة )اختياري(، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة اإلرسال إىل وقت معي 

 . hh:mm:ssويجب أن يكون الوقت بالشكل التاىلي 
 مالحظات : 

ي حالة عدم   •
ز
ات المرسلة.  0الحاجة إىل هذا المتغي  يمكنك إرساله بقيمة ف  أو عدم إدراجه ضمن المتغي 

ي حالة إرسال القيمة   •
ز
فإن الوقت الذي سيتم إرسال  dateSendأو عدم إدراج هذا المتغي  مع تحديد قيمة للمتغي    0ف

ي التاريــــخ المحدد.  00:00:00الرسالة به هو الساعة 
ز
 ف

•   .
ً
ي حالة تحديد تاريــــخ اإلرسال بتاريــــخ اليوم وتحديد وقت اإلرسال بوقت سابق للوقت الحاىلي سيتم إرسال الرسالة فورا

ز
 ف

8. deleteKeyقبل ة )المؤقتة فقط( قيمة حذف الرسال)اختياري( ، ويمكنك من خالل هذه ال المؤقتة : مفتاح حذف الرسائل
، هذا المتغي  كل رسالة مؤقتة يجب أن يكون لها قيمة خاصه لمن خالل بوابة حذف الرسائل.   Alfa-cell.comإرسالها من موقع 
ي أرسل معها، الرسالة المؤقته بهذه القيمة بحيث يتم ربط 

ي كل عملية أي انه الت 
ز
للرسائل  إرساليجب إستخدام قيمة مختلفة ف

ي حال تم إستخدامالمؤقتة سيتم حذف جميع الرسائل ألنه ، المؤقتة
ز
مع أكير من القيمة  نفس التابعة لهذا الرقم دفعة واحدة ف

 ة. رسال
9. msgIdي حال رغبتك ب

ز
ونفس نفس إسم المرسل ) إرسال نفس الرسالةتكرار : رقم الرسالة )اختياري( ، يمكنك إستخدامه ف

ي  من وقت إرسال الرسالة األوىل خالل ساعةم المرسل لها( النص ونفس األرقا
ز
تكرار بسمح الن Alfa-cell.com، حيث أننا ف

الرسالة إال بعد مرور ساعه من إرسال الرسالة األوىل، وعليه عند رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة خالل  نفسإرسال عملية 
ي حال بوابة اإلرسالة معينة مع الرسالة المكررة من خالل هذا المتغي  إىل قيمساعه من إرسال الرسالة األوىل قم بتمرير 

ز
، طبعا ف

 بتمرير قيمة مختلفة مع كل عملية إرسال. كنت تريد تكرار الرسالة أكير من مرة قم 
10. applicationType )وهو خاص باألمور ، ويجب تمريره دائما عند اإلرسال من خالل البوابة( 68قيمته ) و  ثابتمتغي  : )إجباري

ي موقع 
ز
 . Alfa-cell.comاإلحصائية ف

11. domainName من خالل هذا  منه اإلرسال إىل بوابة اإلرسالإسم الموقع الذي يتم يمكنك إرسال : إسم الموقع )اختياري( ، و
 . المتغي  

12. notRepeat)حذف األرقام المكررة إىل بوابة اإلرسال سيتم  1، عند إرسال هذا المتغي  بالقيمة  : حذف تكرار األرقام )اختياري
 . من اإلرسالية قبل إرسالها 

13. returnJson صيغة يتم إرجاع النتيجة ب 1: عند إرسال هذا المتغي  بالقيمةJSON . 
  

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php


 

  

 أمثلة: 
 

 رابط اإلرسال بالقيم المطلوبه فقط

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?apiKey=a010a5acb42537e78965fb6a19ea&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&applicationType=68 

 
 رابط اإلرسال بجميع القيم الموجودة 

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&timeSend=0&dateSend=0&deleteKey=4T&msgId=15174&applicationType=68&domainName=localhost&lang=0&notRepeat=1
&returnJson=1 

 

ز رابط اإلرسال  مي 
ي حال الير

ز
 3بالقيمة  langوإستخدام المتغي   UTF-8ف

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=السالم عليكم&applicationType=68&lang=3 

 

ي وقت محدد(  
ز
 اإلرسال الحقا )ف

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2022&applicationType=68 

 
 ذف الرسائل. لحذف الرساله بإستخدام نفس القيمة، ومن خالل بوابة ح 4Tمع اإلرسال الحقا، وقيمته  deleteKeyإستخدام 

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2022&deleteKey=4T&applicationType=68 

 

 طلب حذف األرقام المكررة

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&applicationType=68&notRepeat=1 

 
 (msgIdتكرار اإلرسال خالل نفس الساعه )بإستخدام دالة: 

https://www.alfa-cell.com/api/msgSend.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555&sender=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200641064A00200041006C00660061002D00430065006C006C002E0063006F0
06D&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=68&msgId=15175 

 
 :القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها

 :  تم اإلرسال. 1
 . 0:  الرصيد = 2
. :  الرصيد غي   3 ي

ز
 كاف

 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو :  4
 :  كلمة المرور خاطئة. 5
 :  بوابة اإلرسال ال تستجيب، حاول االرسال مرة أخرى. 6

 : إسم المرسل غي  مقبول. 13
ي اإلرساليه غي  معرف. 14

ز
 : إسم المرسل المستخدم ف

 : األرقام المرسل لها غي  صحيحه أو فارغه. 15
 إسم المرسل فارغ. : 16
 : نص الرساله غي  مشفر بالشكل الصحيح. 17
 تم ايقاف االرسال من المزود.  : 18
 غي  صحيحة أو لم يتم إرسالها.  applicationTypeقيمة المتغي   : 19

 . االرسال باستخدام بوابات االرسال معطل : 101
ي  : 102  . ستخدم بوابات االرسالإغي  مرصح له بالخاص بك  االي نر
ي تقوم باإلرسال منها  الدولة : 103

 . ستخدم بوابات االرسالإب ا غي  مرصح لهالت 
  



 

  

 : JSONبصيغة القيم الناتجة 
حها  ي المقدمة سيتم إرجاع النتيجة كما تم شر
ز
ات ف  : التالية، باإلضافة إىل المتغي 

1. msgId :  بالرسالة. اإلستالم الخاص  ، يمكنك إستخدامه من أجل تتبع تقرير رقم خاص بالرسالة 
2. msgLength بالنقاط(. : طول الرسالة( 
3. countNumber : .ي تم ارسالها للبوابة

 عدد االرقام الت 
4. point :تكلفة الرسالة بالنقاط . 
5. rejectedNumber :ي تم رفضها من عملية االرسال

 . مجموعة االرقام الت 
6. acceptedNumber :ي تم قبولها من عملية االرسال

 . مجموعة االرقام الت 

 : JSONبصيغة  النتائج

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

msgId: "6585459085", 
result: 1, 
MessageAr: "تم اإلرسال", 
MessageEn: "SMS sent successfully", 
msgLength: 1, 
countNumber: 1, 
point: 1, 
rejectedNumber: "[]", 
acceptedNumber: "[966555555555,]" 

}, 
Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 15, 
MessageAr: "األرقام المرسل لها غي  صحيحه أو فارغه", 
MessageEn: "Mobile(s) number(s) is not specified or incorrect" 

} 
} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 17, 
MessageAr: "نص الرساله غي  مشفر بالشكل الصحيح", 
MessageEn: "Message text is not specified or not encoded properly with Alfa-cell.com Unicode" 

} 
} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 103, 
MessageAr: "هذه الدولة األردن غي  مرصح لها بإستخدم بوابات االرسال.", 
MessageEn: "This country Jordan is not authorized to using the API. " 

} 
} 



 

  

 اإلرسال بإستخدام قالب رساله موحد .6
 . موحد ألرقام مختلفةتوفر هذه البوابة خدمة إرسال رسالة ذات قالب 

 
 .api/msgSendWK.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 

 
 مثال عىل اإلرسال بإستخدام قالب للرساله: 
ي 
اكك بتاريــــخ: )(1)نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخز  (. 2، ينتهي إشي 

باإلرقام،  ة( بالقيم الخاص2( و )1بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين ) ةمن األرقام يتم تعريف قيمة خاص ةعند اإلرسال إىل مجموع
 . msgKeyوهذه القيمة تسىم 

msgKey = "(1) ,*, name ,@, (2) ,*, name2 ***";  
 

ح الرموز:   شر
ي يجب التعويض عنها 2(، )1) .1

 (،...: للدالله عىل الرموز الت 
ي الرساله والقيمة المستبدل بها.   * .2

ز
ز الرمز المطلوب إستبداله ف  تفصل بي 

ي وقيمته.  .3
ز تعريف الرمز األول وقيمته والرمز الثانز  @ تفصل بي 

ز قيم الرساله األوىل وقيم الرساله الثانيه.  *** .4  تفصل بي 
 

 تطبيق مثال: 
ي 
اكك لغاية ) نهاية ، تاريــــخ(1)نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخز  (2إشي 

msgKey :(1(,@,محمد,*,)2,* ,)12/30/2022(,*,2(,*,أحمد,@,)1)*** 10/30/2022 
: قيم الرسال  األوىل ةاللون األخرصز

 ةالثاني ةاألحمر: قيم الرسالاللون 
ي 
ز
ز حسب المثال الموجود: msgKeyاألرقام: عدد األرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل ف ، وبالتاىلي فإنه سوف نستخدم رقمي 

966555555555    ،966444444444 
 :  سوف تصل الرسالة إىل األرقام بالشكل التاىلي

ي 966555555555الرقم 
اكك لغاية  هايةن ، تاريــــخ محمد : مرحبا بك أخز  10/30/2022إشي 

ي 966444444444الرقم 
اكك لغاية  نهاية، تاريــــخ  أحمد : مرحبا بك أخز  12/30/2022إشي 

 
 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 

 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobile: )إجباري( معلومات الحساب .1
2. numbers )إجباري( . 
3. sender )إجباري( . 
4. msg )ي حال  )إجباري

ز
ز النظام كان : نص الرسالة، يمكن تمرير نص الرسالة كما هو إىل البوابة ف ، غي  ذلك يجب  UTF-8ترمي 

ي كل  convertToUnicode، ويمكنك تشفي  نص الرسالة من خالل دالة  Unicodeتشفي  نص الرسالة بصيغة 
ز
الموجودة ف

مجية الخاصه ببوابات اإلرسال.   األمثلة الير
ية فقط.  مالحظه:  ز  بوابة اإلرسال الخاصه بنا تدعم اللغة العربية واإلنجلي 

5. lang ز النظام  3: يجب تمرير هذا المتغي  بالقيمة ي حال كان ترمي 
ز
ي حال تم وتم تمرير نص الرسالة كما هو، غي  ذلك  UTF-8ف

ز
ف

 . عىل بوابة اإلرسال، فإنه ال داعي إلرسال هذا المتغي   convertToUnicodeتشفي  نص الرسالة من خالل دالة 
6. dateSend . 
7. timeSend . 
8. deleteKey . 
9. msgId . 

10. msgKey ي نص الرسالة، ويجب اإلنتباه إىل أن الرموز المستخدمة هنا يجب أن تطابق الرموز
ز
: مجموعة القيم التعويضية ف

ي نص الرسالة وكذلك عدد القيم التعويضية للرسالة الواحدة يجب أن يساوي عدد 
ز
ي نص الرساله، كذلك المستخدمة ف

ز
الرموز ف

ي نص الرسالة يمكن تمرير هذا المتغي  كما  األرقام عدد مجموعات القيم التعويضيه يجب أن يساوي عدد 
ز
، أيضا كما هو الحال ف

ي حال  
ز
ز النظام كان هو إىل البوابة ف  . Unicode، غي  ذلك يجب تشفي  هذا المتغي  بصيغة  UTF-8ترمي 

11. applicationType ( ويجب تمريره دائما عند اإلرسال من خالل البوابة، وهو خاص باألمور 68: متغي  ثابت وقيمته )()إجباري
ي موقع 

ز
 . Alfa-cell.comاإلحصائية ف

12. returnJson يتم إرجاع النتيجة بصيغة  1: عند إرسال هذا المتغي  بالقيمةJSON . 
 

  

https://www.alfa-cell.com/api/msgSendWK.php


 

  

 . رابط يحتوي عىل كل القيم

https://www.alfa-
cell.com/api/msgSendWK.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555,966444444444&sen
der=NEW 
SMS&msg=06450631062D0628062700200628064300200623062E064A0020002800310029060C0020064A0646062A06470
64A002006250634062A063106270643064300200628062A06270631064A062E003A0020002800320029&dateSend=0&tim
eSend=0&msgKey=002800310029002C002A002C0645062D0645062F002C0040002C002800320029002C0020002A002C00
310030002F00330030002F0032003000320032002A002A002A0020002800310029002C002A002C0623062D0645062F002C
0040002C002800320029002C002A002C00310032002F00330030002F0032003000320032&applicationType=68&domainN
ame=localhost&msgId=15178&returnJson=1 

 

 القيم المطلوبه فقط و  lang=3رابط اإلرسال مع قيمة 

https://www.alfa-
cell.com/api/msgSendWK.php?mobile=966555555555&password=123456&numbers=966555555555,966444444444&sen
der=NEW SMS&msg= ي )

اكك بتاريــــخ1مرحبا بك أخز (، ينتهي إشير : (2)&dateSend=0&timeSend=0&msgKey= 
(1),*, 12/30/2220(,*,2(,*,أحمد,@,)1***)10/30/2220(,*,2محمد,@,) &applicationType=68&lang=3&domainName=localhost&
msgId=15178 

 

 :القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها

 : تم اإلرسال. 1
 . 0: الرصيد = 2
. : الرصيد غي   3 ي

ز
 كاف

 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 4
 . خاطئة: كلمة المرور 5
 : يوجد مشكله باإلرسال، ويجب المحاوله الحقا. 6

 : عدد األرقام ال يساوي عدد الرسائل. 10
 : إسم المرسل غي  مقبول. 13
ي اإلرساليه غي  معرف. 14

ز
 : إسم المرسل المستخدم ف

 غي  صحيحه أو فارغه. ها ل: األرقام المرسل 15
 : إسم المرسل فارغ. 16
 : نص الرساله غي  مشفر بالشكل الصحيح. 17
 تم ايقاف االرسال من المزود.  : 18
 غي  صحيحة أو لم يتم إرسالها.  applicationTypeقيمة المتغي   : 19

 . االرسال باستخدام بوابات االرسال معطل : 101
ي  : 102  . ستخدم بوابات االرسالإغي  مرصح له ب [XXX.XXX.XXX.XXX]هذا االي نر
 . ستخدم بوابات االرسالإب ا غي  مرصح لهالدولة ]إسم الدولة[  ههذ : 103

 
 : JSONبصيغة  النتائج

ي 
ز
حها ف ات المقدمة سيتم إرجاع النتيجة كما تم شر  : التالية، باإلضافة إىل المتغي 

1. msgId  إستخدامه من أجل تتبع تقرير اإلستالم الخاص بالرسالة. : رقم خاص بالرسالة ، يمكنك 
2. countNumber :ي تم ارسالها من البوابة

  عدد االرقام الت 
3. point :تكلفة الرسالة بالنقاط  
4. rejectedNumber : ي تم رفضها من

 . عملية االرسالمجموعة االرقام الت 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

msgId: 158494023, 
result: 1, 
MessageAr: "تمت عملية اإلرسال بنجاح", 
MessageEn: "SMS sent successfully", 
countNumber: 1, 
point: 1, 
rejectedNumber: "[966444444444,]" 

}, 
Error: null 

} 

 



 

  

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 10, 
MessageAr: " .عدد األرقام ال يساوي عدد الرسائل", 
MessageEn: "Number count does not equal message count" 

} 
} 

 
 

 حذف الرسائل .7
ز موعد إرسالها  الموقتهتوفر هذه البوابة خدمة حذف الرسائل   . قبل أن يحي 

  
 .api/deleteMsg.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 

 
ي حال إرسال المتغي   فقطمالحظه: 

ز
 ، يمكنك حذفها من خالل هذه البوابة. مع معلومات الرسالة الموقته عىل بوابة اإلرسال deleteKeyف

  
 : التاليةتستقبل هذه البوابة القيم 

 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobileمعلومات الحساب:  .1
2. deleteKey .ي تم إرسالها مع الرسالة

 : مفتاح حذف الرسائل، وهي نفس القيمة الت 
 

 : مثال

https://www.alfa-cell.com/api/deleteMsg.php?mobile=966555555555&password=123456&deleteKey=758423 

 

 :من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها الناتجةالقيم 
 : تمت عملية الحذف بنجاح. 1
 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 2
 : كلمة المرور خاطئة. 3
 خاط   deleteKeyاإلرساليه المطلوب حذفها غي  متوفره، أو رقم : 4

 

 : JSONبصيغة  النتائج

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 1, 
MessageAr: "تمت عملية الحذف بنجاح", 
MessageEn: "Deleted successfully" 

}, 
Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 4, 
MessageAr: " متوفره، أو رقماإلرساليه المطلوب حذفها غي    deleteKey   خاط", 
MessageEn: "Message to be deleted is not available, or the wrong deleteKey" 

} 
} 

 
 
 

https://www.alfa-cell.com/api/deleteMsg.php
http://www.mobily.ws/api/deleteMsg.php?mobile=966555555555&password=123456&deleteKey=4T


 

  

ي موقع  .8
ز
 Alfa-cell.comطلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل ف

كات وكذلك  Alfa-cell.comمن خالل موقع  ،كإسم مرسل )غي  الذي قمت بالتسجيل به(السعودي   كرقمترخيص  يمكنك من خالل شر
خيص . البوابة خدمة طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسلهذه توفر و  ، اإلتصاالت  تقوم البوابة بإرجاع قيمة عددية عىل وعند طلب الي 

ي ستخدم هذه الوسوف ت،  الجوال رقم ، باإلضافة إىل إرسال كود التفعيل عىل  (XXXX#الشكل التاىلي )
ي تليها والت 

ي البوابة الت 
ز
معلومات ف

خيص رقم الجوال كإسم مرسل  . تقوم بي 
 

ة.  ي مباشر
 مالحظة: لتفعيل رقم جوال تابع لشبكات خارج المملكة العربية السعودية كإسم مرسل، يرخر التواصل مع الدعم الفتز

 
  .api/addSender.php/cell.com-alfahttps://www  رابط البوابة: 

 
 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 

 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobileمعلومات الحساب:  .1
2. sender .")+( رقم الجوال المراد ترخيصه لإلرسال "الرقم بالصيغة الدوليه وبدون أصفار أو : 

 
 : مثال

https://www.alfa-cell.com/api/addSender.php?mobile=966555555555&password=123456&sender=966511111111 

 
 :من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها الناتجةالقيم 
 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 1
 : كلمة المرور خاطئة. 2
' غي  صحيح: 3  . إسم المرسل 'الرقم الدوىلي
 : إسم المرسل ال يحتاج إىل تفعيل. 4
ي إلرسال كود التفعيل. 5

ز
 : رصيدك غي  كاف

senderIdة ستحتاجها : وهي قيمه عددي # : خيص وتكون عىل الشكل التاىلي ي عملية الي 
ز
 100ف

ي الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز 
ز
 من الرقم.  ’#‘وعند إستخدامها ف

 

 : JSONبصيغة  النتائج
ي حال 

ز
ي المقدمة ، وف

ز
حها ف ي سوف  senderIdسيتم إرجاع نجاح عملية اإلضافة يتم إرجاع البيانات كما تم شر

وهي القيمة العددية الت 
خيص ، ي عملية الي 

ز
خيص إسم المرسل.  تحتاجها ف  ويجب أن يتم حذف الرمز # عند إستخدامه لي 

 

{ 
result: "#207707", 
errorMsg: "" 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  

{ 
ErrorCode: 3, 
MessageAr: "غي  صحيح '  ,"إسم المرسل 'الرقم الدوىلي
MessageEn: "Sender name 'international number' is incorrect" 

} 
} 

 

 
  

https://www.alfa-cell.com/api/addSender.php


 

  

ي موقع  .9
ز
 Alfa-cell.comترخيص رقم جوال كإسم مرسل ف

ي بوابة "طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل"
ز
 . توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل )رقم الجوال( الذي تم طلبه ف

 
 .api/activeSender.php/cell.com-alfahttps://wwwرابط البوابة: 

 
 : تستقبل هذه البوابة القيم التالية

 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobileمعلومات الحساب:  .1
2. senderId : بدون الرمز  إرسالها قيمه عددية ناتجة من عملية طلب ترخيص رقم الجوال ويجب‘#’ . 
3. activeKey .كود التفعيل الذي تم إستالمه عىل رقم الجوال المراد ترخيصه كإسم مرسل : 

 
 : مثال

https://www.alfa-
cell.com/api/activeSender.php?mobile=966555555555&password=123456&senderId=100&activeKey=9801 

 
 من إستخدام هذه البوابة الناتجةالقيم 
 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 1
 . خاطئة: كلمة المرور 2
 : تم تفعيل إسم المرسل. 3
 . غي  صحيح: كود التفعيل 4
5 :senderId  .  خاط 

 

 : JSONبصيغة  النتائج        

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 3, 
MessageAr: "تم تفعيل إسم المرسل", 
MessageEn: "Sender name is activated" 

}, 
Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 4, 
MessageAr: "كود التفعيل غي  صحيح", 
MessageEn: "Invalid activation code" 

} 
} 

 
 

  

https://www.alfa-cell.com/api/activeSender.php


 

  

ي موقع  .10
ز
 Alfa-cell.comالتحقق من ترخيص رقم جوال كإسم مرسل ف

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل )رقم الجوال(، ويمكنك إستخدامها بعد طلب ترخيص رقم الجوال، للتحقق 
ي عملية اإلرسال من

ز
 . حالة إسم المرسل قبل إستخدامه ف

 
 .api/checkSender.php/cell.com-alfahttps://www  رابط البوابة: 

 
 : تستقبل هذه البوابة القيم التالية

 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobileمعلومات الحساب:  .1
2. senderId القيمه العددية الناتجة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز :‘#’ . 

 
 : مثال

https://www.alfa-cell.com/api/checkSender.php?mobile=966555555555&password=123456&senderId=100 

 
 :من إستخدام هذه البوابة، ومعنز كل منها الناتجةالقيم 
 : اسم المرسل غي  مفعل. 0
 : إسم المرسل مفعل. 1
 : إسم المرسل مرفوض. 2
 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 3
 . خاطئة: كلمة المرور 4
5 :senderId  غي  متوفر . 

 
 بخصوص ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل:  هامةمالحظات 

خيص لنفس الرقم  .1 ي حال تكرار عملية الي 
ز
عملية ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، تستخدم مرة واحد فقط لكل رقم جديد، وف

ي لموقع 
للتأكيد عىل ملكية  Alfa-cell.comأكير من مرة، فإنه سيتم إيقاف الرقم، وعدم ترخيصه، ويجب مراجعة الدعم الفتز

خيص.   الرقم إلعادة الي 
2.  : ي موقع  966511111111عند ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، ولنأخذ المثال التاىلي

ز
ي حال قبول الرقم يتم ترخيصه ف

ز
، فإنه ف

Alfa-cell.com  :0511111111بالشكل التاىلي لإلرسال به 
 

 : JSONبصيغة  النتائج

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 1, 
MessageAr: "إسم المرسل مفعل", 
MessageEn: "Sender name is activated" 

}, 
Error: null 

} 

 
 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 5, 
MessageAr: "senderId . غي  متوفر  ", 
MessageEn: "senderId is not available." 

} 
} 

 

 

  

https://www.alfa-cell.com/api/checkSender.php


 

  

( طلب ترخيص إسم مرسل  .11 ي موقع )نصي
ز
 Alfa-cell.comف

ية وأرقام"  ز ية أو أحرف إنجلي  ز ي عملية اإلرسالعند إستخدامك إسم مرسل "مكون من أحرف إنجلي 
ز
، فإن هذا اإلسم يجب أن يكون مرخص ف

كات اإلتصاالت  Alfa-cell.comمن خالل موقع   . لشبكات اإلتصال السعودية سل، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص إسم المر وشر
 

ة.  ي مباشر
 مالحظة: لتفعيل رقم جوال تابع لشبكات خارج المملكة العربية السعودية كإسم مرسل، يرخر التواصل مع الدعم الفتز

 
 .api/addAlphaSender.php/cell.com-alfahttps://wwwرابط البوابة: 

 
 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 

 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobileمعلومات الحساب:  .1
2. sender .إسم المرسل المراد ترخيصه : 
 : مثال

https://www.alfa-cell.com/api/addAlphaSender.php?mobile=966555555555&password=123456&sender=senderName 

 
 القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة       

 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 1
 : كلمة المرور خاطئة. 2
ز : 3  . حرف 11اىلي  4يجب ان يكون طول اسم المرسل ما بي 
 : تم إضافة الطلب بنجاح. 4

 
 : JSONالنتيجة بصيغة         

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "success", 
Data:  
{ 

result: 4, 
MessageAr: " إضافة الطلب بنجاحتم  ", 
MessageEn: "Your request has been added successfully" 

}, 
Error: null 

} 

 
 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 3, 
MessageAr: " ز  حرف 11اىلي  4يجب ان يكون طول اسم المرسل ما بي  ", 
MessageEn: "The length of the sender name must be between 4 and 11 char" 

} 
} 

 
 

  

https://www.alfa-cell.com/api/addAlphaSender.php


 

  

ي موقع  .12
ز
 Alfa-cell.comالتحقق ترخيص إسم مرسل مكون من أحرف ف
، وكذلك التحقق من حالة جميع أسماء المرسل )إسم المرسل المكون من رقم توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل

يجوال أو إسم المرسل  ز  . (ةالمكون من أحرف إنجلي 
 

 .api/checkAlphasSender.php/cell.com-alfahttps://www رابط البوابة: 
 

 تستقبل هذه البوابة القيم التالية: 
 . apiKey)رقم الجوال / إسم المستخدم( أو مفتاح الحساب الـ  mobileمعلومات الحساب:  .1

 
 : مثال

https://www.alfa-cell.com/api/checkAlphasSender.php?mobile=966555555555&password=123456 

 
 القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

 . ( غي  صحيحapiKeyرقم الجوال )اسم المستخدم أو : 1
 المرور خاطئة. : كلمة 2

:  ة، وبعد كل قيمة مجموع [notActive] [active] [pending] : غي  ذالك   من أسمال المرسل، وهذه القيم تدل عىل التاىلي
 

a. pending خيص من موقع ة بإنتظار الي  كات  Alfa-cell.com: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشر وشر
 اإلتصاالت، وال يمكنك اإلرسال بها اآلن. 

 
b. active ة قد تم ترخيصها من موقع كات اإلتصاالت،  Alfa-cell.com: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشر وشر

 ن. ويمكنك اإلرسال بها اآل
 

c. notActive ة مرفوضة من موقع كات اإلتصاالت،  Alfa-cell.com: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشر وشر
 واليمكنك اإلرسال بها. 

 
 : JSONبصيغة  النتائج        

ي 
ز
حها ف ات يتم إرجاع البيانات كما تم شر ي تم توضيحها سابقا.  notActiveو   activeو  pending: التاليةالمقدمة، باإلضافة إىل المتغي 

 والت 

{ 
   status: 1, 
   ResponseStatus: "success", 
   Data:  
   { 

pending: "newSender", 
active: "sender1,sender2", 
notActive: "96555555555555,9664444444444 " 

   }, 
   Error: null 

} 

 

{ 
status: 1, 
ResponseStatus: "fail", 
Data: null, 
Error:  
{ 

ErrorCode: 2, 
MessageAr: "كلمة المرور غي  صحيحه", 
MessageEn: "Invalid Password" 

  } 
} 

 

 
 

https://www.alfa-cell.com/api/checkAlphasSender.php

