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GE ALMA
light
light italic
black
black italic

أملى

و

احملبة تضمكم إلى قلبها كأغمار الحنطة
وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم
وتغربلكم لكي تحرركم من قشوركم
وتطحنكم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج
وتعجنكم بدموعها حتى تلينوا.
light

إن أيامنا مثل أوراق الخريف
تتساقط وتتبدد أمام وجه الشمس
black

حدود
واهداف
black

Sample text
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ابتثجحخدذرز
سشصضطظعغ
ف ق ك ل م ن ه و ال ي
0987654321
ابتثجحخدذرز
سشصضطظعغ
ف ق ك ل م ن ه و ال ي
0987654321

light

وظللت سائراً وصوت السيدة ورده يتموج يف
مسامعي حتى بلغت أطراف املدينة والشمس
قد مالت إلى الغروب وابتدأت الحقول والبساتني
تتشح بنقاب السكينة والراحة.
light italic

وظللت سائر ًا وصوت السيدة ورده يتموج يف
مسامعي حتى بلغت أطراف املدينة والشمس
قد مالت إلى الغروب وابتدأت الحقول
والبساتني تتشح بنقاب السكينة والراحة.

light

ابتثجحخدذرز
سشصضطظعغ
ف ق ك ل م ن ه و ال ي
0987654321
ابتثجحخدذرز
سشصضطظع
غ ف ق ك ل م ن ه و ال ي
0987654321

Sample text
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black

وظللت سائراً وصوت السيدة ورده يتموج يف
مسامعي حتى بلغت أطراف املدينة والشمس
قد مالت إلى الغروب وابتدأت الحقول
والبساتني تتشح بنقاب السكينة والراحة.
black italic

وظللت سائراً وصوت السيدة ورده يتموج يف
مسامعي حتى بلغت أطراف املدينة والشمس
قد مالت إلى الغروب وابتدأت الحقول
والبساتني تتشح بنقاب السكينة والراحة.

Isolated Characters
)(Arabic

Connected Characters
)(initial, medial and final

ءاأإآٱبتثپٹحجخچدذڈ
رزڑژسشصضطظعغفڤق
ك گ ل م ن ں ه ة ھ و ؤ ى ئ ي ال أل إل آل ٱل
ےۓ
ببب تتت ثثث پپپ ٹٹٹ ححح خخخ ججج
چچچ ـد ـذ ـڈ ـر ـز ـژ ـڑ سسس ششش
صصص ضضض ططط ظظظ ععع غغغ
ففف ققق ككك گگگ للل ممم ننن
ههه ھھھ ـو ـؤ ئئئ ييي ـال ـأل ـإل ـآل ـٱل
یے ﮨﮩﮧ
اهلل

)Arabic (Hindi
Numerals

Latin Numerals

Fractions

Punctuation

Symbols

9876543210
98۷۶۵۴3210
98۷6۵۴3210
0123456789
⅞⅝⅜⅛¾¼½
 : ، .؛ ؟ ! » « › ‹ ‘’ ” “ « ‹ ‚ ...
() {} [] ﴿﴾ - | ⁄ \ /
@# ٪><=÷×+-٭﷽ ﷺ

Character set
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Order Form
I would like to purchase GE Alma. Please contact me.
GE Alma Light

$170

GE Alma Light Italic

$170

GE Alma Black

$170

GE Alma Black Italic

$170

I would like to pay...
By credit card
Through bank transfer

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

My details:
Name.
Title
Company.
E-mail.
P.O.Box.
Address.
City.
Country.

submit

Grapheast Computers L.L.C.
Tel. +971 4 454 7092 • E-mail. sales@grapheast.com • www.grapheast.com

