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Boutros Asma Arabic is a modern font created to serve the needs  

of the modern Arabic-speaking world. 

The beauty of Boutros Asma lies in its clarity and simplicity. Beneath the 

font’s geometric look lies a strict adherence to calligraphic structure and 

rules. Each letter was crafted with great detail keeping subtle hints of 

handwriting. Letters have low contrast and wide apertures in all 4 weights. 

These characteristics were made to enhance the readability of Boutros 

Asma in various media, especially on screen. 

اإلِلْكتروِنيَّة ِلألْجِهزة  َم  ُصمِّ ِطباِعي  َخْط 

ة اإلِلْكتروِنيَّ ِلألْجِهزة  َم  ِطباِعي ُصمِّ َخْط 

ة اإلِلْكتروِنيَّ ِلألْجِهزة  َم  ِطباِعي ُصمِّ َخْط 

ة اإلِلْكتروِنيَّ ِلألْجِهزة  َم  َخْط ِطباِعي ُصمِّ

About Boutros Asma
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Light

Regular

Bold

Extra Bold

Four Weights

إذا أومأ الحبُّ إليكم فاتبعوه، وإن 
كان وعر المسالك زلق المنحدر. 

وإذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا 
له القياد، وإن َجَرَحُكم سيفه 

ثكم  المستور بين قوادمه. وإذا حدَّ
قوه، وإن كان لصوته ان  فصدِّ

يعصَف بأحالمكم كما تعصُف ريح 
الشمال بالبستان. وهو كما يشدُّ 
من عوِدكم، كذلك يشذِّب منكم 

األغصان. وكما يرتقي إلى أعالي 
 آفاقكم ويداعب أغصانكم 

الغّضة تميس في ضوء 
الشمس. كذلك ينزل إلى 

جذوركم العالقة باألرض فيهّزها 
هزًا. ويضّمكم إلى ٔاحضانه كما 

يضّم حزمَة قمح. فيدُرسكم ليك 
صكم  يُكم. ثم يغربلكم فيخلِّ يعرِّ

من القشور. ثم يطحنكم 
فيحيلكم دقيقاً أبيض. ثم 

يعجنكم لتلينوا. كل هذا يفعله 
الحبُّ بكم يك تعرفوا أسراَر 

المحبة
المحبة
المحبة
المحبة

و و و و   ق ق ق ق
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Character Set

Isolated Characters 
(Arabic, Farsi and Urdu)

Connected Characters 
(initial, medial and final)

Ligatures

Arabic (Hindi), Farsi 
and Urdu Numerals 

Latin Fractions

Punctuation

Symbols

Latin Numerals

ء ا أ إ آ ٱ ب ت ث پ ٹ ح ج خ چ د ذ ڈ ر ز ڑ ژ س 
ش  ص ض ط ظ ع غ ف ڤ ق ك گ ل م ن ں ه 

ة ھ و ؤ ى ئ ي ال أل إل آل ٱل ے ۓ

ببب تتت ثثث پپپ ٹٹٹ ححح خخخ ججج چچچ ـد ـذ 
ضضض  صصص  ششش  سسس  ـڑ  ـژ  ـز  ـر  ـڈ 
ططط ظظظ ععع غغغ ففف ققق ككك گگگ 
للل ممم ننن ههه ھھھ ـو ـؤ ئئئ ييي ـال ـأل ـإل ـآل 

ـٱل یے ہہہ

هللا   

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 9 8 ۷ ۶ ۵ ۴ 3 2 1 0 

9 8 ۷ 6 ۵ ۴ 3 2 1 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
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 - + × ÷ = > < ≥ ≤ ¤ ¢ £ ¥ € لایر ∞ ٪ %  
& # @ ® © ™ ° ٭ ◌  ﷽  ملسو هيلع هللا ىلص    
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َء ًء ِء ٍء ُء ٌء ْء ّء ءَّ ءًّ ءِّ ءٍّ ءُّ ءٌّ   

Mark Positioning

َوَقَع: )فعل( وَقَع األمُر: تّم، حَدث.

ع الّشخُص الوثيقَة: كتب اسَمه في أسفلها إقراًرا بها. َع: )فعل( وقَّ َوقَّ

اٍت َرِتيَبًة. َوْقع: )اسم( َسِمَع َوْقَع َأْقَداِمِه: َأْي َصْوَت َمْشِيِه َوُهَو ُيْحِدُث َدقَّ

Arabic language consists of not only consonants and vowels, but also  

short vowels, which are referred to as diacritical marks. 

Each mark has a different pronunciation, which is determined by its shape  

as well as position in relation to other characters. Hence a marked letter  

can alter the meaning of the word and consequently the whole sentence. 

Boutros Asma was designed taking this into consideration.  Extra care was 

put on the shape of diacritic marks as well as their positioning in relation 

to their relative and adjacent letters. The goal was to achieve an optimal 

leading in body text and a good reading experience generally.

Words highlighted in red have exactly the same letters, but each has a 
different pronunciation - dictated by their accompanying marks - and hence 
a different meaning.

Diacritical 

َع  َوَقــَع اْخِتياَرُه َعلْى الَبْيِت الُمناِســْب َفَوقَّ
غاِريد َتِصُل إَِلْى َمَساِمِعِه  الَعْقَد وَوْقُع الزَّ
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 إن الخط العربي فن
الجميلة  الفنون  التراث اإلنسانيومن  عنصر من عناصر 

العربية  فالحروف 
ليست قطعاً جامدة؛ 
هي عناصر حية تعكس 
إصرار الفنان وتفانيه لتحقيق
اعلى درجات اإلتقان

Sample Text
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Sample Text
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ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، وٕان 
قوه، وٕان كان لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح  جرحكم سيفه المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ

الشمال بالبستان. وهو كما يشّد من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي آفاقكم ويداعب 
ٔاغصانكم الغّضة تميس في ضوء الشمس. كذلك ينزل ٕالى جذوركم العالقة باألرض فيهّزها هزاًّ. ويضّمكم ٕالى 

يُكم. ثم يغربلكم فيخّلصكم من القشور. ثم يطحنكم فيحيلكم  ٔاحضانه كما يضم حزمَة قمح. فيدُرسكم ليك يعرِّ
دقيقًا ٔابيض. ثم يعجنكم لتلينوا؛ ثم يسِلمكم ٕالى نار هيكله المقدسة. كل هذا يفعله الحب بكم يك تعرفوا أسرار 

قلوبكم وبتلك المعرفة تصبحون في قلب الوجود.

ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، 
قوه، وٕان كان لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف  وٕان جرحكم سيفه المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ

ريح الشمال بالبستان. وهو كما يشّد من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي آفاقكم 
ويداعب ٔاغصانكم الغّضة تميس في ضوء الشمس. كذلك ينزل ٕالى جذوركم العالقة باألرض فيهّزها هزاًّ. 

يُكم. ثم يغربلكم فيخّلصكم من القشور. ثم  ويضّمكم ٕالى ٔاحضانه كما يضم حزمَة قمح. فيدُرسكم ليك يعرِّ
يطحنكم فيحيلكم دقيقاً ٔابيض. ثم يعجنكم لتلينوا؛ ثم يسِلمكم ٕالى نار هيكله المقدسة. كل هذا يفعله الحب 

بكم يك تعرفوا أسرار قلوبكم وبتلك المعرفة تصبحون في قلب الوجود.

ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، وٕان جرحكم سيفه 
قوه، وٕان كان لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح الشمال بالبستان. ٕان الحب  المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ

ٕاذ يكّلل هاماتكم، فكذلك يشّدكم على الصليب. وهو كما يشّد من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي 
آفاقكم ويداعب ٔاغصانكم الغّضة تميس في ضوء الشمس. كذلك ينزل ٕالى جذوركم العالقة باألرض فيهّزها هزاًّ. ويضّمكم 

يُكم. ثم يغربلكم فيخّلصكم من القشور. ثم يطحنكم فيحيلكم دقيقاً  ٕالى ٔاحضانه كما يضم حزمَة قمح. فيدُرسكم ليك يعرِّ
ٔابيض. ثم يعجنكم لتلينوا؛ ثم يسِلمكم ٕالى نار هيكله المقدسة. كل هذا يفعله الحب بكم يك تعرفوا أسرار قلوبكم وبتلك 

المعرفة تصبحون في قلب الوجود.

ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، وٕان جرحكم 
قوه، وٕان كان لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح الشمال  سيفه المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ

بالبستان. وهو كما يشّد من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي آفاقكم ويداعب ٔاغصانكم الغّضة 
تميس في ضوء الشمس. كذلك ينزل ٕالى جذوركم العالقة باألرض فيهّزها هزاًّ. ويضّمكم ٕالى ٔاحضانه كما يضم حزمَة 
يُكم. ثم يغربلكم فيخّلصكم من القشور. ثم يطحنكم فيحيلكم دقيقاً ٔابيض. ثم يعجنكم لتلينوا؛  قمح. فيدُرسكم ليك يعرِّ
ثم يسِلمكم ٕالى نار هيكله المقدسة. كل هذا يفعله الحب بكم يك تعرفوا أسرار قلوبكم وبتلك المعرفة تصبحون في 

قلب الوجود.

Sample Text
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ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط 
عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، وٕان جرحكم سيفه المستور بين قوادمه. وٕاذا 

قوه، وٕان كان لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح الشمال  حدثكم فصدِّ
بالبستان. وهو كما يشّد من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى 

 الى ٔاعالي آفاقكم ويداعب ٔاغصانكم الغّضة تميس في ضوء الشمس.

ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. 
وٕاذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، وٕان جرحكم سيفه 

قوه، وٕان كان لصوته ان  المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ
يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح الشمال بالبستان. وهو كما يشّد 

من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي 

ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط عليكم جناحيه فاْسِلموا له القياد، وٕان 
قوه، وٕان كان لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح  جرحكم سيفه المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ

الشمال بالبستان. وهو كما يشّد من عودكم، كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي آفاقكم ويداعب 
ٔاغصانكم الغّضة تميس في ضوء الشمس. كذلك ينزل ٕالى جذوركم العالقة باألرض فيهّزها هزاًّ. ويضّمكم ٕالى 

يُكم. ثم يغربلكم فيخّلصكم من القشور. ثم يطحنكم فيحيلكم  ٔاحضانه كما يضم حزمَة قمح. فيدُرسكم ليك يعرِّ
دقيقاً ٔابيض. ثم يعجنكم لتلينوا؛ ثم يسِلمكم ٕالى نار هيكله المقدسة. كل هذا يفعله الحب بكم يك تعرفوا أسرار 

قلوبكم وبتلك المعرفة تصبحون في قلب الوجود.

ٕاذا أومأ الحّب ٕاليكم فاتبعوه، وٕان كان وعر المسالك زلق المنحدر. وٕاذا بسط عليكم جناحيه 
قوه، وٕان كان  فاْسِلموا له القياد، وٕان جرحكم سيفه المستور بين قوادمه. وٕاذا حدثكم فصدِّ

لصوته ان يعصَف بٔاحالمكم كما تعصُف ريح الشمال بالبستان. وهو كما يشّد من عودكم، 
كذلك يشّذب منكم األغصان. وكما يرتقى الى ٔاعالي آفاقكم ويداعب ٔاغصانكم الغّضة تميس 

في ضوء الشمس. كذلك ينزل ٕالى جذوركم العالقة باألرض فيهّزها هزاًّ. ويضّمكم ٕالى 
يُكم. ثم يغربلكم فيخّلصكم من القشور. ثم  ٔاحضانه كما يضم حزمَة قمح. فيدُرسكم ليك يعرِّ

11/16 pt Regular

14/20 pt Regular

17/23 pt Regular

20/28 pt Regular

Sample Text
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Order Form
I would like to purchase the following weights. Please contact me.

I don't want to buy now.  
Please keep me informed 
about your new font releases.

I would like to pay...

My details:

By credit card

Through bank transfer

Name.

Title

Company.

E-mail. P.O.Box.

Address.

City. Country.

Light $170

Regular $170

Bold $170

Extra Bold $170

All four weights $680 

submit
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