
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف تعلن اإلجراءات الخاصة 
بموسم عاشوراء للمستويات األخضر واألصفر والبرتقالي

االشتراطات 
العامة

ال يسمح بحضور األطفال

أهمية ترك مسافة مترين على األقل بين كل شخص واآلخر

توفير المعقمات وااللتزام بلبس الكمامات طوال الوقت

ال يسمح فتح دورات المياه

عدم تنقل رواد المآتم بين المآتم، وااللتزام بالحضور في 
نفس المأتم فقط

تجنب التجمع عند المآتم قبل وبعد القراءة أو الخطبة

عدم انتقال المعزين من منطقة ألخرى

ال يسمح بالمكوث في المأتم خارج الفترة المحددة

ُيمنع توفير المصاحف أو الكتب المطبوعة في المآتم، على أن 
يتم االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.

المستوى 
األصفر

يسمح لـ 30% من الطاقة 
االستيعابية

مع ترك مسافة مترين بين كل 
شخص واآلخر للمتطعمين 

والمتعافين فقط من خالل إبراز 
الشعار باللون األخضر في 

تطبيق "مجتمع واعي"
(مع تسجيل الحضور)
 ويكون البث الكترونيًا

يسمح في المسالخ 
المعتمدة فقط

ال يسمح بتقديم 
المأكوالت 
والمشروبات

يفتح المأتم في 
أوقات محددة 

بالتنسيق مع األوقاف 
الجعفرية

المعايير

العدد المسموح 
بالداخل في 

المآتم المسجلة 
في األوقاف

الجعفرية

األوقات 
المسموحة

العدد المسموح 
بالخارج

تقديم 
المأكوالت 

والمشروبات

اشتراطات 
المواكب

اشتراطات
ذبح المواشي

المستوى 
األخضر

60% من الطاقة االستيعابية
للمأتم مع ترك مسافة مترين بين 

كل شخص واآلخر للمتطعمين 
والمتعافين فقط من خالل إبراز 

الشعار باللون األخضر في تطبيق 
"مجتمع واعي"

يفتح المأتم 
بالتنسيق مع 

األوقاف الجعفرية

ال يسمح بتقديم 
المأكوالت 
والمشروبات

تحديد األماكن 
واألوقات بالتنسيق 
مع إدارة األوقاف 

الجعفرية

يسمح في المسالخ 
المعتمدة فقط

المستوى 
البرتقالي

يسمح في المسالخ 
المعتمدة فقط

السماح بإقامة مواكب عزاء 
محدودة في محيط المأتم 
وبإشراف إدارة المأتم مع 

تحديد األيام واألوقات وأن 
يقتصر الحضور على 

المتطعمين والمتعافين من 
خالل إبراز الشعار باللون األخضر 

في تطبيق "مجتمع واعي" 

ال يسمح بتقديم 
المأكوالت 
والمشروبات

يقتصر الحضور على إدارة المأتم 
بما ال يزيد عن 30 شخص مع ترك 

مسافة مترين بين كل شخص 
واآلخر للمتطعمين والمتعافين 

فقط من خالل إبراز الشعار باللون 
األخضر في تطبيق "مجتمع واعي"

(مع تسجيل الحضور)
 ويكون البث الكترونيًا

يفتح المأتم في 
أوقات محددة 

بالتنسيق مع األوقاف 
الجعفرية

للمتطعمين 
والمتعافين فقط

من خالل إبراز الشعار 
باللون األخضر في 

تطبيق "مجتمع واعي" 
مع االلتزام بالكمامات 
طوال الوقت والتباعد

للمتطعمين 
والمتعافين فقط

من خالل إبراز الشعار 
باللون األخضر في 

تطبيق "مجتمع واعي" 
مع االلتزام بالكمامات 
طوال الوقت والتباعد

للمتطعمين 
والمتعافين فقط

من خالل إبراز الشعار 
باللون األخضر في 

تطبيق "مجتمع واعي" 
مع االلتزام بالكمامات 
طوال الوقت والتباعد

السماح بإقامة مواكب عزاء 
محدودة في محيط المأتم 
وبإشراف إدارة المأتم مع 

تحديد األيام واألوقات وأن 
يقتصر الحضور على 

المتطعمين والمتعافين من 
خالل إبراز الشعار باللون األخضر 

في تطبيق "مجتمع واعي" 


