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I. المقّدمة 

  
ه عــدم التعامــل معــه كســائر قإن طبيعــة الــدواء الخاصــة تفــرض علــى الحكومــات وعلــى المعنيــين بصــناعته وتســوي

التســويق واإلســتيراد  الســلع التجاريــة. لــذلك فقــد وضــعت القــوانين التــي ترعــى جميــع مراحــل الــدواء مــن التصــنيع الــى
  والتصدير والحفظ والتوزيع والتسعير والبيع .

) ويهدف الــى تفصــيل وشــرح عملّيــة تحديــد ســعر 2014أيار  2تاريخ  868/1رقم ان هذا الدليل يأتي تنفيذًا للقرار (
  األنظمة والقرارات المرعّية اإلجراء .و  الدواء في لبنان وذلك وفق القوانين
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II. لجنة التسعير  

  

، فقــد حــّدد القــرار 01/08/1994تــاريخ  367من قانون مزاولة مهنة الصــيدلة رقــم  80و 54عمال بالماّدتين   
  .كما حّدد مهام هذه اللجنةلتسعير الجنة  أعضاء في الماّدة الثّانية عشرة 03/06/2005تاريخ  306/1

 اســتالممــن  متابعــة أعمــال لجنــة تســعير االدويــةســؤولة عــن مال ياّن دائــرة اســتيراد االدويــة وتصــديرها هــ  
الملّفــات الــى اعــداد جــداول االعمــال والمحاضــر ومــن ثــّم الجوابــات الناتجــة عــن القــرارات المّتخــذة وابــالغ أصــحاب 

  العالقة.
  

 أعضاء لجنة التسعير .1
 

  تتألف  لجنة التسعير من أربعة أعضاء:
  رئيساً  –مدير عام وزارة الصحة العامة 

 عضواٍ  –الصيدلة  رئيس مصلحة 

  عضوًا ومقرراً  –رئيس دائرة استيراد األدوية وتصديرها 

  عضواً  –رئيس دائرة التفتيش الصيدلي 
  

 مهام لجنة التسعير .2
 

  :إن مھام لجنة التسعير ھي التالية

  ّاًّ عًا محليّ تسعير كل دواء فور تسجيله أكان مستوردًا أم مصن. 

  ّك كل خمس سنوات.ًا وذلإعادة تسعير األدوية المسجلة دوري 

 .إعادة النظر بالسعر المجاز وذلك بناء لطلب المستورد أو المصنع المحّلي 

 .إعادة النظر بأسس التسعير وٕادراج عمالت إضافية ضمن مؤشر األسعار 
  

III. مراحل تسعير الدواء 

 

  .عر يتطلب تقديم ملف تسعير مكتملان أي عملّية تسعير أو إعادة تسعير أو أي طلب اعادة نظر بس
  

  إّن مراحل التسعير هي التالّية :
 من قبل لجنة التسعير ملف التسعير دراسة .1



	دليل اجراءات تسعير األدوية في لبنان
 

7 
 

 تحديد السعر المجاز من قبل لجنة التسعير .2

 03/06/2005تــاريخ  306/1مــن القــرار  3نسب السعر المجاز الــى احــدى الشــرائح وفــق الجــدول رقــم  .3
 24/12/2006تاريخ  51/1 والمعّدل بالقرار

مــن القــرار  4ســعر المبيــع مــن العمــوم بــالليرة اللبنانيــة حســب الشــريحة وذلــك وفــق الجــدول رقــم  تحديــد .4
 17/04/2014تاريخ  796/1

  

IV. تسعير الدواء المستورد 

 
 فور قبول الدواء فنّيًا من قبل اللجنة الفنية، تحال المستندات العائدة للتسعير الى لجنة التسعير.

مصــلحة الصــيدلة ومــن ثّــم فــي  ملــف فــياليســّجل عند تقديم ملــف إعــادة التســعير أو إعــادة النظــر بالســعر 
ــّم يحــال الــى لجنــة التســعير دائــرة االســتيراد حيــث تــتم مراجعــة المســتندات مــن قبــل الصــيدلي المســؤول ، ث

 بحسب الرقم المتسلسل.
  
  

 ملف التسعير (المستندات المطلوبة) .1

تــــــاريخ  51/1أســــــس تســــــعير األدويــــــة، والقــــــرار  03/06/2005تــــــاريخ  306/1(المــــــاّدة الرابعــــــة مــــــن القــــــرار 
  )11/05/2013تاريخ  728/1والقرار  24/12/2006
 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
  صــادرة عــن الجهــة المســؤولة ومصــّدقة حســب األصــول، تبــّين المعلومــات شــهادة ســعر مبيــع المستحضــر

 ية:التال

 االسم التجاري للمستحضر والشكل الصيدالني وعيار العبوة. - 

 بعملة التصدير. Ex-factory Priceسعر باب المصنع  - 

 (CIF- Cost + Insurance + Freight)أو ســيف ) FOB-Free On Board(ســعر التصــدير فــوب  - 
 بعملة التصدير.

وســعر  Public Priceالمبيــع مــن العمــومفي حال كــان البلــد يعتمــد بنســبة أربــاح ثابتــة للصــيدلي، ســعر  - 
 .Wholesaler Price to Pharmaciesالموّزع للصيدلي

في حال كان البلد يعتمد نسبة أرباح متحركة أو غير محّددة رسمّيًا للصيدلي، ســعر المــوّزع للصــيدلي  - 
Wholesaler Price to Pharmacies  أو سعر المبيع للموّزعPrice to Wholesaler. 

ن المستحضر الصــيدالني ال يبــاع إّال فــي المستشــفيات يســتعاض عّمــا ســبق بســعر المبيــع في حال كا - 
 .Price to Hospitalللمستشفيات 



	دليل اجراءات تسعير األدوية في لبنان
 

8 
 

 

  مالحظة: 
 ة مــن تــاريخ تقــديم طلــب التســعير (أو اعــادة نال يجــوز أن يتجــاوز تــاريخ صــدورها الّســر اســعات األشــهاد

 التسعير).

 يجب ان تبّين األسعار دون الضرائب المعتمدة في بالد مصدرها اتاألسعار شهادBefore Tax. 

  1إن األســــعار المــــذكورة يجــــب ان تكــــون بإحــــدى العمــــالت المدرجــــة فــــي مؤشــــر األســــعار (الجــــدول رقــــم 
 ) وٕاّال فال يمكن تقديم الطلب. 306/1من القرار  2والجدول رقم 

 ي بلــد المنشــأ يجــب ارفــاق القــانون العائــد للتجميــد فــي في حال كان سعر المستحضر الصيدالني مجّمــدًا فــ
 البلد المعني.

 
  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصــلية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر

) إلــى بلــدان الجــوار المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOB(يبــاع أو ال) وأســعار التصــدير (
ن، المملكة العربية السعودّية، الكويــت، عمــان، اإلمــارات العربّيــة المتحــدة، البحــرين وقطــر. : األرد 306/1

 في حال لم يكن المستحضر مصّدرًا الى أيّ  من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصـــلّية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر
) إلــى بلــدان المقارنــة المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOBبــاع أو ال) وأســعار التصــدير ((ي

: فرنســـا، انكلتـــرا، بلجيكـــا، سويســـرا، ايطاليـــا، اســـبانيا والبرتغـــال. فـــي حـــال لـــم يكـــن المستحضـــر  306/1
 مصّدرًا إلى أّي من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

  ة عـــــن الجهـــــة المســـــؤولة تـــــذكر ســـــعر التصـــــدير فـــــوب أو ســـــيف (إفـــــادة صـــــادرFOB أوCIF المقتـــــرح (
 للمستحضر الى لبنان.

  افادة مكتوبة صادرة من المصنع باللغة العربية أو الفرنسية أو إالنكليزيــة بحســب المــاّدة الرابعــة مــن القــرار
306/1 . 

 ) فـــي حـــال كـــان المستحضـــر محمّيـــًا ببـــراءة اختـــراعPatentراءة األقصـــر أجـــًال أّيـــًا كـــان تـــاريخ ) ترفـــق البـــ
 صدورها.

ر المقارنــة لبلــد المنشــأ ولبلــدان المقارنــة اوالــذي يبــّين أســع306/1مــن القــرار  6يرفــق المســتورد بالطلــب الجــدول رقــم 
المعــّدل   306/1مــن القــرار  4و 2والجــدولين  306/1مــن القــرار  9فقــرة  2ولبلــدان الجــوار محســوبة بحســب المــادة 

المتعّلـــق بأســـس تســـعير األدويـــة )   3/6/2005تـــاريخ  306/1(تعـــديل القـــرار  24/12/2006تـــاريخ  51/1بـــالقرارين 
موقعــــــًا مــــــن الصــــــيدلي  3/6/2005تــــــاريخ  306/1عــــــديل القــــــرار المتعّلــــــق بت 17/4/2014تــــــاريخ  796/1والقــــــرار 
  .المسؤول
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 تحديد السعر المجاز .2

، فيــتم اعــادة التّاّكــد مــن المســتندات المرفقــة، ومــن ثــّم يــتم بملــف التســعير الــذي يعــرض عليهــاتــدّقق لجنــة التســعير 
  المبيع من العموم بالليرة اللبنانّية. أساس الحتساب سعر سعراألجنبيةك السعر المجاز بالعملة تحديد

 للدواء المبتكر المرجعي السعر المجاز  2.1

  االدنى بين االسعار التالية:يعتمد كسعر مجاز  
  سعر فوبFOB  .فــي حــال كــان الســعر  المدّون على افادة المستحضر الرسمّية االصلّية المرفقة بالّطلــب

وفــق FOB، يحــّول هــذا الســعر الــى مــا يقابلــه كفــوب   CIFالمــدّون علــى االفــادة الّرســمّية االصــلّية ســيف 
 .6/11/2014 تاريخ 1131/1من القرار  4الجدول رقم 

  
 سعر المقارنة في بلد المنشأ. 

o  فــي حــال كــان بلــد المنشــأ يعتمــد نســب أربــاح محــّددة رســمّيا، يكــون ســعر المقارنــة وهــو النــاتج مــن
بعد انتقاص الّضرائب وأربــاح الّصــيدلي والمــوّزع فــي ذلــك   Public Priceسعر المبيع من العموم 

 .2البلد كما هي مسّجلة في أحدث اصدار لجدول الحسومات أي الجدول رقم 

o  المنشأ يعتمد نسب أرباح متحّركة أو غير محّددة رسمّيا، يكون سعر المقارنة:في حال كانبلد  
  دفعــه الّصــيدلي للمــوّزع ياّمــا نــاتج الســعر الــذيWholesaler Price to Pharmacies  

  بعد انتقاص أرباح الموّزع وأّية ضرائب.
  أو سعر المبيع للموّزعPrice to Wholesaler   . 

o  ـــــي المستشـــــفيات، يكـــــون ســـــعر المبيـــــع المستحضـــــر الّصـــــفـــــي حـــــال كـــــان ـــــاع اّال ف يدالني ال يب
  هو سعر المقارنة.   Price to Hospitalللمستشفيات 

o :في حال كان سعرالمستحضر الّصيدالني مجّمدا في بلد المنشأيعتمد كسعر للمقارنة األدنى بين 

  سعر فوبFOB  الى لبنان  
  الناتج من سعر سيفCIF   الى لبنان بعد انتقــاص قيمــة مصــاريف الشــحن والتّــأمين كمــا

  .4من الجدول رقم  2هي مبّينة في العامود رقم 
  

 
 المستوردة للدواء.الى بلدان الجوار األدنى من اسعار التصدير سعر ال  
  منشــأها  ندولــة مهمــا كــا ةّيــأمــن المقارنــة لألدويــة المســتوردة الى بلــدان السعر األدنى من اسعار التصدير

 .14/4/2014تاريخ    796/1بحسب القرار 
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ويعتمـــد الســـعر المجـــاز بـــذات العملـــة المـــذكورة علـــى افـــادة المستحضـــر الرســـمية األصـــلية المرفقـــة بطلـــب 
  .التسعير

  
 

 السعر المجاز للدواء الجنيسي 2.2
  

دواء المبتكــر في حــال كــان الــدواء جنيســيًا، تطبــق فــي تحديــد الســعر المجــاز نفــس اآلليــة المعتمــدة بشــأن الــ
% علــى األقــل مــن ســعر 30المرجعــي علــى ان يكــون ســعر المبيــع للعمــوم للــدواء الجنيســي أدنــى بنســبة 

تـــاريخ  8المـــذكرة رقـــم و المـــادة األولى، 11/5/2013تـــاريخ  728/1المبيـــع للعمـــوم للـــدواء المرجعـــي (القـــرار 
  .)4/7/2013تاريخ  68م والمذكرة رق 11/5/2013تاريخ  728/1حول تطبيق القرار رقم  28/2/2014

تقســم األدويــة الجنيســية التــي ال مثيــل  ،كان الدواء المبتكر المرجعي غيــر مســّجل أو غيــر مســّوق في حال
تــاريخ  728/1مسجل ومسّوق في لبنان الى فئتين وذلك بحســب المــادة الرابعــة مــن القــرار   innovatorلها 
11/5/2013.  

فــي كــل مــن البلــدان التاليــة: الواليــات المتحــدة األميركيــة، الفئــة األولــى تتضــمن األدويــة المصــنّعة  - 
انكلتــــرا، فرنســــا، النمســــا، بلجيكــــا، الســــويد، المانيــــا، سويســــرا، ايرلنــــدا، النــــروج، الــــدنمارك،  ،كنــــدا

  ايطاليا، اسبانيا، هولندا، فنلندا، اليابان، أستراليا.
 المصّنعة في البلدان األخرى. الفئة الثانية تضم األدوية - 

مســّجل ومســّوق فــي لبنــان خــالل ثالثــة أشــهر  innovatorالجنيســية التــي ال مثيــل لهــا  يعاد تسعير األدوية 
مــن تــاريخ تجــاوز عــددها الثالثــة بحيــث يعتمــد الســعر الوســطي لكــل فئــة حالمــا يــتم تســعير دواء جديــد أو 

  اعادة تسعير أي من األدوية التابعة لها.
  

  حنسب السعر المجاز الى احدى الشرائ .3
والقــرار  2006 /24/12تــاريخ  51/1أســس تســعير األدويــة، والقــرار  03/06/2005تــاريخ  306/1(القــرار 

  )17/4/2014تاريخ  796/1
 

الــى احــدى الّشــرائح المبّينــة فــي الجــدول تقسم المستحضرات المسّجلة الى عّدة شــرائح وفــق انتســاب ســعرها المجــاز 
 .17/4/2014تاريخ  796/1من القرار  3رقم 

 3جدول رقم 
 تصنيف المستحضرات وفق شرائح األسعار

 السعر المجاز للصناعة الوطنية
للدواء  CIFالسعر المجاز 

 المستورد
 الشريحة للدواء المستورد FOBالسعر المجاز 

$11.34  $0.00  $10.70  $0.00  $10.00  $0.00  A

$55.13  $11.34  $52.50  $10.70  $50.00  $10.00  B



	دليل اجراءات تسعير األدوية في لبنان
 

11 
 

$107.12  $55.13  $104.00  $52.50  $100.00  $50.00  C

$316.72  $107.12  $309.00  $104.00  $300.00  $100.00  D

E  300.00$ وما فوق  309.00$ وما فوق  316.72$ وما فوق

  

العمــالت األجنبيــة ميركــي، تحــّول قيمتــه الــى الــدوالر وفــق معــدالت األإذا كــان الســعر المجــاز بعملــة غيــر الــدوالر 
  .3الصادرة عن وزارة الصحة العامة تاريخ دراسة التسعير كما هو مبّين في الجدول رقم 

ُيعــّدل َنســب المستحضــرات الــى احــدى الشــرائح المــذكورة تلقائيــًا عنــد كــل صــدور لمؤشــر األســعار كمــا عنــد تعــديل 
  . 3سعرها المجاز وذلك وفق الجدول رقم 

 
 .بالعملة األجنبية الى سعر مبيع للعموم بالليرة اللبنانيةتحويل السعر المجاز  .4

، يحــدد ســعر المبيــع مــن العمــوم 3بعد أن تُنسب المستحضرات الى الشريحة العائدة لها وفق الجدول رقم  
 .14/4/2014تاريخ  796/1من القرار  4حسب الشريحة باإلستعانة بالجدول رقم 

 4جدول رقم 

 ستحضرات المستوردة الى سعر المبيع للعمومأسس تحويل السعر المجاز للم

6 5 4 3 2 1 

هامش ربح  100القاعدة / 
 الصيدلي/المستشفى

هامش ربح المستورد او 
 موّزع المصنع المحّلي

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم جمارك 
 ومصاريف أخرى

نسبة مصاريف الشحن 
والتأمين (فقط في حالة 

FOB (كسعر مجاز 
 الشريحة

     دون رسم جمركي رسم جمركي عادي      
143.00 30.00% 10.00% 11.00% 6.00% 7.00% A

143.00 30.00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% B

138.43 27.00% 9.00% 8.00% 3.00% 4.00% C

133.92 24.00% 8.00% 7.50% 2.50% 3.00% D

106.50+$86.00 $86.00  6.50% 6.50% 1.50% 1.50% E

  
  

  
  يحدد سعر المبيع من العموم على الشكل التالي:

) ونســبة 2مين (عــامود رقــم أنســبة مصــاريف الشــحن والتــ، FOBيضــاف الــى الســعر المجــاز  .1
  .)3مصاريف تخليص، ورسوم جمارك ومصاريف أخرى (عامود رقم 

يضــاف اليــه نســبة مصــاريف تخلــيص ورســوم جمــارك ومصــاريف أخــرى  CIFالســعر المجــاز 
  .)3(عامود رقم 

) ثم هامش ربح الصــيدلي (عــامود 4يضاف الى الحاصل، هامش ربح المستورد (عامود رقم  .2
  .)5رقم 
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الناتجــة عــن هــامش ربــح المســتورد  6أو يضــرب الحاصــل بالقاعــدة المبّينــة فــي العــامود رقــم 
  .)5الصيدلي (عامود رقم ) وهامش ربح 4(عامود رقم 

لغايـــة التســــهيل يحفــــظ النــــاتج مــــن هــــذا الحســـاب علــــى قــــيم تحويــــل العملــــة كأســــعار أســــاس،  .3
وتفصــيله الملحــق رقــم 1رقم كمؤشرات تتطّبق على األسعار المجازة بعمالت تسجيلها (الجدول

 ).2والملحق رقم 1
 

فيحــّدد ســعر المبيــع 6/11/2014تــاريخ  1131/1ومشــموًال بــالقرار  Eمالحظة: في حال كان الــدواء مصــّنفًا شــريحة 
  في المستشفيات على الشكل التالي:

) ونســــبة 2، نســــبة مصــــاريف الشــــحن والتــــأمين (عــــامود رقــــم FOBيضــــاف الــــى الســــعر المجــــاز  .1
  ).3مصاريف تخليص، ورسوم جمارك ومصاريف أخرى (عامود رقم 

يضـــاف اليـــه نســـبة مصـــاريف تخلـــيص ورســـوم جمـــارك ومصـــاريف أخـــرى  CIFالســـعر المجـــاز 
  ).3(عامود رقم 

  )4يضاف الىالحاصل، هامش ربح المستورد (عامود رقم  .2
  6/11/2014تاريخ  1131/1 ر% وفقًا للقرا8ثّم تضاف نسبة  .3
  $86) وقيمته 5بعدها يضاف ربح الصيدلي (عامود رقم  .4

  

V.  ّتسعير الدواء المصنّع محلي ً  ا

  
 قبول الدواء فنّيًا من قبل اللجنة الفنية، تحال المستندات العائدة للتسعير الى لجنة التسعير.فور 

عند تقديم ملــف إعــادة التســعير أو إعــادة النظــر بالســعر يســّجل الملــف فــي مصــلحة الصــيدلة ومــن ثّــم فــي 
ــّم يحــال الــ ى لجنــة التســعير دائــرة االســتيراد حيــث تــتم مراجعــة المســتندات مــن قبــل الصــيدلي المســؤول، ث

 بحسب الرقم المتسلسل.
  

 ملف التسعير (المستندات المطلوبة) .1
 

  المادة الثالثة) 11/5/2013تاريخ  728/1والقرار رقم  3/6/2005تاريخ  306/1(القرار رقم 
  ًا محليًا بالكامل:عإذا كان المستحضر مصنّ  .1

  
 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 علــى بــاب المصــنعمــن المصــنع المحليتحــدد الســعر  شــهادة أســعار)Ex-factory Price( 

  .والعملة المطلوب اعتمادها
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 .إذا كان المستحضر موّضبًا محلّيًا بإجازة .2

 
 طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول.  
 سعر باب المصنع في البلد مانح اإلجازة أو بلد المسؤولّية.  

  
 تحديد السعر المجاز .2

 
تدّقق لجنة التسعير بملف التسعير الذي يعرض عليها، فيتم اعادة التّاّكد من المســتندات المرفقــة، ومــن ثــّم 

ســعر المبيــع بــاب المصــنع) كســعر أســاس إلحتســاب (أي ســعر  السعر المجاز بالعملــة االجنبّيــة تحديديتم 
  من العموم بالليرة اللبنانّية.

  
هبناء علـــى شـــهادة األســـعار المقدمـــة مـــن قبـــل ر يســـعتمـــل يـــتم محلّيـــًا بالكا إذا كـــان المستحضـــر مصـــّنع .1

 المصنع المحلي، ويعتمد السعر على باب المصنع كسعر مجاز للمستحضر.

  
للمــرة األولــى، يــتم تحديــد الســعر ر ســعّ ويunder Licenseمحلّيــًا بإجــازة  بإذا كــان المستحضــر موّضــ .2

 أو بلد المسؤولية.المجاز بناء على سعر باب المصنع في البلد مانح اإلجازة 

  
ــًا يخضــع لعمليــة إعــادة  .3 اذا كــان المستحضــر ذات منشــأ أجنبــي ومســجًال ومــن ثــم ُأجيــز توضــيبه محلّي

تسعير وتحتسب المهلة من تاريخ آخــر تســعير قبــل صــدور إجــازة التوضــيب، فــي حــال أثبــت المصــنع 
تطبــق الفقــرة األولــى أن العقــد يقضــي بتصــنيع المستحضــر محلّيــًا بالكامــل خــالل فتــرة أقصــاها ســنتين 

 أعاله.

  
% من ســعر المبيــع مــن العمــوم للــدواء 30يكون سعر المبيع من العموم أقل بنسبة مالحظة: على أن 

  .المبتكر المرجعي (إذا كان الدواء المبتكر المرجعي مسجًال ومسّوقًا في لبنان)
 
 

 نسب السعر المجاز الى احدى الشرائح .3
  

تــــاريخ  51/1أســــس تســــعير األدويــــة، والقــــرار  03/06/2005تــــاريخ  306/1(المــــاّدة التّاســــعة مــــن القــــرار 
  )17/4/2014تاريخ  796/1والقرار  2006/ 24/12
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تقسم المستحضرات المسّجلة الى عّدة شــرائح وفــق انتســاب ســعرها المجــاز الــى احــدى الّشــرائح المبّينــة فــي الجــدول 
  .17/4/2014تاريخ  796/1من القرار  3رقم 

 المجاز للّصناعة الوطنيّةالسعر 
$ 

للّدواء  CIFالّسعر المجاز 
  المستورد

$ 

للّدواء FOBالّسعر المجاز 
  المستورد

$
 الّشريحة

11.34  0  10.7  0  10  0  A 

55.13  11.34  52.5  10.7  50  10  B 

107.12  55.13  104  52.5  100  50  C 

316.72  107.12  309  104  300  100  D 

 316.72  وما فوق  309  وما فوق  300  وما فوق E 

 

إذا كــان الســعر المجــاز بعملــة غيــر الــدوالر األميركــي، تحــّول قيمتــه الــى الــدوالر وفــق معــدالت العمــالت األجنبيــة 
  .3الصادرة عن وزارة الصحة العامة تاريخ دراسة التسعير كما هو مبّين في الجدول رقم 

ُيعــّدل َنســب المستحضــرات الــى احــدى الشــرائح المــذكورة تلقائيــًا عنــد كــل صــدور لمؤشــر األســعار كمــا عنــد تعــديل 
 . 3سعرها المجاز وذلك وفق الجدول رقم 

 
 تحويل السعر المجاز بالعملة األجنبية الى سعر مبيع للعموم بالليرة اللبنانية .4

 
، يحــدد ســعر المبيــع مــن العمــوم 3لهــا وفــق الجــدول رقــم بعد أن تُنسب المستحضرات الى الشريحة العائدة 

 .14/4/2014تاريخ  796/1من القرار  4حسب الشريحة باإلستعانة بالجدول رقم 
 4جدول رقم 

 أسس تحويل السعر المجاز للمستحضرات المستوردة الى سعر المبيع للعموم

6 5 4 3 2 1 

هامش ربح  100القاعدة / 
 الصيدلي/المستشفى

هامش ربح المستورد او 
 موّزع المصنع المحّلي

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم جمارك 
 ومصاريف أخرى

نسبة مصاريف الشحن 
والتأمين (فقط في حالة 

FOB (كسعر مجاز 
 الشريحة

     دون رسم جمركي رسم جمركي عادي      
143.00 30.00% 10.00% 11.00% 6.00% 7.00% A

143.00 30.00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% B

138.43 27.00% 9.00% 8.00% 3.00% 4.00% C

133.92 24.00% 8.00% 7.50% 2.50% 3.00% D

106.50+$86.00 $86.00  6.50% 6.50% 1.50% 1.50% E

 
  يحدد سعر المبيع من العموم على الشكل التالي:
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المصــنع المحّلــي (عــامود مــوّزع ، هــامش ربــح Ex-Factory/FOBيضاف الى السعر المجــاز  .1

  ).5) وهامش ربح الصيدلي (عامود رقم 4رقم 
  

ـــاتج عـــن هـــذا الحســـاب علـــى قـــيم تحويـــل العملـــة كأســـعار أســـاس،  .2 ـــة التســـهيل يحفـــظ الن لغاي
 صــناعة وطنّيــة 1كمؤشــرات تتطّبــق علــى األســعار المجــازة بعمــالت تســجيلها (الجــدول رقــم 

 ).3رقم وتفصيله 

فيحـــّدد ســـعر  2014/ 6/11تـــاريخ  1131/1ومشـــموًال بـــالقرار  Eي حـــال كـــان الـــدواء مصـــّنفًا شـــريحة مالحظـــة: فـــ
  المبيع في المستشفيات على الشكل التالي:

المصــنع المحّلــي (عــامود مــوّزع ، هامش ربــح Ex-Factory/FOBزيضاف الى السعر المجا .1
  )4رقم 

  6/11/2014تاريخ  1131/1% وفقًا للقرار 8ثّم تضاف نسبة  .2
 $86) وقيمته 5بعدها يضاف ربح الصيدلي (عامود رقم  .3

  
  

VI. اعادة النظر بالسعر المجاز 

  أسس تسعير األدوية 3/6/2005تاريخ  306/1(المادتان السابعة والثامنة من القرار 
  11/5/2013تاريخ  728/1المادة الرابعة من القرار 

    3/6/2005تاريخ  306/1حول تنفيذ القرار  11/7/2014تاريخ  63والمذكرة رقم 
  )17/4/2014تاريخ  796/1والقرار 

  
  ُيعاد النظر بالسعر المجاز:

  وذلك في إطار إعادة التسعيركل خمس سنوات  .1
  2ر على جدول الحسومات أي الجدول رقميفي حال طرأ تغيّ  .2
 في حال طلب صاحب العالقة تعديل السعر المجاز .3

 
إنخفاض على سعر المقارنة بشكل يؤثر على احتساب الســعر المجــاز، يتوّجــب علــى صــاحب مالحظة:إذا طرأ أي 

 العالقة ان يبّلغ وزارة الصحة العامة خالل ستة أشهر من هذا اإلنخفاض.

 
  كل خمس سنوات وذلك في إطار إعادة التسعير .1
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ــًا عأو المصــنّ  بشــكل دوري كــل خمــس ســنوات للمستحضــرات المســتوردةُيعــاد النظــر بالســعر المجــاز  ة محلّي
وذلــك ابتــداًء مــن تــاريخ آخــر طلــب إعــادة تســعير فيتعــين علــى المســتورد أو علــى المصــنع المحلــي إعــداد 
ملــف تســعير مكتمــل وتقديمــه الــى دائــرة إســتيراد األدويــة وتصــديرها فــي وزارة الصــحة العامــة خــالل األشــهر 

  األربعة األولى من السنة الخامسة إلعادة التسعير.
دويـــة، وبـــالتزامن مـــع تقـــديم طلبـــات إعـــادة التســـعير، تقـــديم شـــهادة المستحضـــر األيتوجـــب علـــى مســـتوردي 

  ) بعد تصديقها وفقًا لألصول.(FSC) أو شهادة المبيع الحر CPPالصيدالني (
إعــادة تســعير الــدواء المبتكــر المرجعــي الــى تخفــيض ســعره يعــاد النظــر تلقائيــًا بالســعر عنــدما تــؤدي عمليــة 

ــًا بنســبة تســاوي نصــف نســبة تخفــيض المجــا ز لألدويــة الجنيســية المثيلــة أكانــت مســتوردة أو مصــنعة محلي
بهــذه النظــر  سعر الدواء المبتكر المرجعي ويعود لوزير الصحةالعامة بناًء على إقتراح لجنة التسعير إعــادة

  النسب وفق مقتضيات المصلحة العامة.
  لها مسجل في لبنان الى فئتين: innovatorتقسم األدوية الجنيسية التي ال مثيل 

الفئــة األولــى تتضــمن األدويــة المصــنّعة فــي كــل مــن البلــدان التاليــة: الواليــات المتحــدة األميركيــة،  - 
كندا، انكلترا، فرنسا، النمسا، بلجيكا، السويد، المانيا، سويسرا، ايرلنــدا، النــروج، الــدنمارك، ايطاليــا، 

  أستراليا. اسبانيا، هولندا، فنلندا، اليابان،
 الفئة الثانية تضم األدوية المصّنعة في البلدان األخرى. - 

مسّجل في لبنان خالل ثالثة أشــهر مــن تــاريخ  innovatorيعاد تسعير األدوية  الجنيسية التي ال مثيل لها 
تســعير دواء جديــد أو اعــادة تســعير تجاوز عددها الثالثة بحيث يعتمد الســعر الوســطي لكــل فئــة حالمــا يــتم 

  من األدوية التابعة لها. أي
تطبــق أحكــام هــذه المــادة علــى كافــة األدويــة المســجلة والمســعرة علــى أن تكــون مســوقة فــي لبنــان ومتــوافرة 

  بكميات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
تطبيــق أحكــام هــذه المــادة الــى تحديــد الســعر المجــاز للــدواء المصــّنع محلًيــا باقــل مــن ن يــؤدي أال يجــوز 

  A,Bللشريحتين  ex-factory priceالسعر على باب المصنع % من 10
  24/1/2006تاريخ  51/1الملحق بالقرار رقم  3الواردة في الجدول الرقم   C,D% للشريحتين 5و 

  2على جدول الحسومات أي الجدول رقمتغّيير ي حال طرأ ف .2
المســتورد طلبــه بمســتندات رســمّية شرط إرفــاق النظر بالسعر المجاز في حال تعديل نسب الحسومات  ُيعاد

  ثبوتية تتحقق منها وتقّرها لجنة التسعير.
 في حال طلب صاحب العالقة تعديل السعر المجاز .3

النظـــر بالســـعر المجـــاز كّلمـــا طلـــب صـــاحب العالقـــة تعـــديًال، إرتفاعـــًا كـــان أم إنخفاضـــًا فيتعـــّين علـــى  ُيعــاد
دويــة وتصــديرها كتمل وتقديمه الى دائــرة إســتيراد األالمستورد أو على المصنع المحّلي إعداد ملف تسعير م
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أن يعلــل طلبــه. ال  فــي وزارة الصــحة العامــة. إذا كــان الطلــب بغيــة اإلرتفــاع، توّجــب علــى صــاحب العالقــة
  يعطى أي زيادة في األسعار إّال بعد موافقة وزير الصحة العامة بناًء على رأي لجنة التسعير.

إذا طرأ أي إنخفاض على سعر المقارنة بشكل يــؤثر علــى احتســاب الســعر المجــاز، يتوّجــب علــى صــاحب 
 .ويتقــّدم بطلــب إعــادة تســعيرالعالقــة ان يبّلــغ وزارة الصــحة العامــة خــالل ســتة أشــهر مــن هــذا اإلنخفــاض 

عير، عنــدها يمكــن للمســتورد أو للمصــنع المحّلــي أن يتقــّدموا بطلــب تخفــيض ســعر قبــل جهوزيــة ملــف التســ
المقّدمــة علــى أن يتعهــد صــاحب العالقــة بتقــديم  لمستنداتوفقًا لالمخّفض المجاز لجنة التسعير السعر  تقر

. شرط بقاء هذه المهلة ضمن الخمس سنوات المحــّددة إلعــادة التســعير المصّدقة خالل ستة أشهرالمستندات
  .عندها يتم إعادة دراسة كامل الملف

  

VII.  التسعيراعادة النظر بأسس 

  ، الباب السابع في تسعيرة األدوية)1994تاريخ ا آب  367(قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
يحــق لــوزير الصــحة العامــة وضــع أســس تســعير األدويــة، بموجــب لجنــة مؤلفــة بقــرار منــه، وبعــد أخــذ رأي 

 األدوية.الوزارات المختصة، ونقابتي الصيادلة ومستوردي األدوية وأصحاب المستودعات ومصنعي 

  

VIII. تقديم طلب تسعير للمّرة االولى 

 
 The Applicant مقّدم الّطلب .1

(صــيدلّية، مســتودع  الّصيدلي المسؤول عن المؤّسسة الّصيدالنّية المسّجلة حسب االصول في وزارة الّصّحة العاّمة
  .أو مصنع)
   Requested Documents الوثائق المطلوبة .2

 24/12/2006تــاريخ  51/1أســس تســعير األدويــة، والقــرار  03/06/2005تــاريخ  306/1(المــاّدة الرابعــة مــن القــرار 
  )11/05/2013تاريخ  728/1والقرار 

ف التســعير منفصــال عــن لــيرفــق ملــف التســعير بملــف تســجيل الــّدواء ويقــّدمان فــي الوقــت عينــه. ال يمكــن تقــديم م
  ملف التسجيل.

i. للّدواء المستورد الوثائق المطلوبةRequested Documents for Imported Drugs  
 

 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
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  شــهادة ســعر مبيــع المستحضــر صــادرة عــن الجهــة المســؤولة ومصــّدقة حســب األصــول، تبــّين المعلومــات
 التالية:

 االسم التجاري للمستحضر والشكل الصيدالني وعيار العبوة. - 

 بعملة التصدير. Ex-factory Priceسعر باب المصنع  - 

 (CIF- Cost + Insurance + Freight)) أو ســيف FOB-Free On Boardســعر التصــدير فــوب ( - 
 بعملة التصدير.

وســعر  Public Priceفي حال كــان البلــد يعتمــد بنســبة أربــاح ثابتــة للصــيدلي، ســعر المبيــع مــن العمــوم - 
 .Wholesaler Price to Pharmaciesالموّزع للصيدلي

في حال كان البلد يعتمد نسبة أرباح متحركة أو غير محّددة رسمّيًا للصيدلي، ســعر المــوّزع للصــيدلي  - 
Wholesaler Price to Pharmacies  أو سعر المبيع للموّزعPrice to Wholesaler. 

في حال كان المستحضر الصــيدالني ال يبــاع إّال فــي المستشــفيات يســتعاض عّمــا ســبق بســعر المبيــع  - 
 .Price to Hospitalللمستشفيات 

 
  مالحظة: 

  شــهادات األســعار ال يجــوز أن يتجــاوز تــاريخ صــدورها الّســنة مــن تــاريخ تقــديم طلــب التســعير (أو اعــادة
 التسعير).

 عار دون الضرائب المعتمدة في بالد مصدرها شهاداتاألسعار يجب ان تبّين األسBefore Tax. 

  1إن األســــعار المــــذكورة يجــــب ان تكــــون بإحــــدى العمــــالت المدرجــــة فــــي مؤشــــر األســــعار (الجــــدول رقــــم 
 ) وٕاّال فال يمكن تقديم الطلب. 306/1من القرار  2والجدول رقم 

  ارفــاق القــانون العائــد للتجميــد فــي في حال كان سعر المستحضر الصيدالني مجّمــدًا فــي بلــد المنشــأ يجــب
 البلد المعني.

 
  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصــلية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر

) إلــى بلــدان الجــوار المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOB(يبــاع أو ال) وأســعار التصــدير (
العربية السعودّية، الكويــت، عمــان، اإلمــارات العربّيــة المتحــدة، البحــرين وقطــر. : األردن، المملكة  306/1

 في حال لم يكن المستحضر مصّدرًا الى أيّ  من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصـــلّية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر
) إلــى بلــدان المقارنــة المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOBوأســعار التصــدير ((يبــاع أو ال) 

: فرنســـا، انكلتـــرا، بلجيكـــا، سويســـرا، ايطاليـــا، اســـبانيا والبرتغـــال. فـــي حـــال لـــم يكـــن المستحضـــر  306/1
 مصّدرًا إلى أّي من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.
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  المســـــؤولة تـــــذكر ســـــعر التصـــــدير فـــــوب أو ســـــيف (إفـــــادة صـــــادرة عـــــن الجهـــــةFOB أوCIF المقتـــــرح (
 للمستحضر الى لبنان.

  افادة مكتوبة صادرة من المصنع باللغة العربية أو الفرنسية أو إالنكليزيــة بحســب المــاّدة الرابعــة مــن القــرار
306/1 . 

 ) فـــي حـــال كـــان المستحضـــر محمّيـــًا ببـــراءة اختـــراعPatentأجـــًال أّيـــًا كـــان تـــاريخ  ) ترفـــق البـــراءة األقصـــر
 صدورها.

والــذي يبــّين أســعار المقارنــة لبلــد المنشــأ ولبلــدان المقارنــة  306/1مــن القــرار  6يرفق المستورد بالطلب الجــدول رقــم 
المعــّدل   306/1مــن القــرار  4و 2والجــدولين  306/1مــن القــرار  9فقــرة  2ولبلــدان الجــوار محســوبة بحســب المــادة 

المتعّلـــق بأســـس تســـعير األدويـــة )   3/6/2005تـــاريخ  306/1(تعـــديل القـــرار  24/12/2006 تـــاريخ 51/1بـــالقرارين 
موقعــــــًا مــــــن الصــــــيدلي  3/6/2005تــــــاريخ  306/1المتعّلــــــق بتعــــــديل القــــــرار  17/4/2014تــــــاريخ  796/1والقــــــرار 
  المسؤول.

ii. الوثائق المطلوبة للّدواء المصّنع محّلّيا 
 

  بالكامل:إذا كان المستحضر مصّنعًا محليًا  .1
  

 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 )شهادة أسعار من المصنع المحلي تحدد الســعر علــى بــاب المصــنعEx-factory Price (

  والعملة المطلوب اعتمادها.
 

 إذا كان المستحضر موّضبًا محلّيًا بإجازة. .2
 

 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
  اإلجازة أو بلد المسؤولّية.سعر باب المصنع في البلد مانح  

 

  
 Current Procedureاجراءات سير المعاملة  .3

a. طلب موعد من المسؤول في مصلحة الصيدلة لتقديم كامل ملف التسجيل والتسعير 
i.  فــــي حــــال اكتمــــال الملــــف، تســــّجل المعاملــــة فــــي قلــــم مصــــلحة الصــــيدلة فــــي نظــــام

TWFS  . لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي  
ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وٕاعادته الى صاحب العالقة 



	دليل اجراءات تسعير األدوية في لبنان
 

20 
 

b. .طلب موعد من الصيدلي المسؤول في دائرة إستيراد األدوية  
c. تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق 

i.  في حال إكتمال الملف يــتم إســتالمه وٕاعطــاءه رقــم طلــب متسلســل فــي ســجّالت دائــرة
 إستيراد األدوية تنشر دوريًا على الموقع اإللكتروني للوزارة بحسب تسلسلها الزمني. 

ii. .في حال عدم إكتمال الملف يعاد الى صاحب العالقة إلستكمال النواقص 
d. في وزارة المالية وتعاد نسخة عنها الى الدائرة.  يسّلم صاحب العالقة أمر قبض دفعة أولى تدفع  
e. .يحفظ كامل الملف مع عّينات التسجيل في دائرة اإلستيراد 
f. .يتم نشر جدول أعمال اللجنة الفنية على الموقع اإللكتروني للوزارة فور دعوتها لإلجتماع 
g. لسل.يعرض ملف المستحضر على اللجنة الفنية عند وصول دوره بحسب رقم الطلب المتس  
h.  تبت اللجنة بالطلب وفقًا لصــالحياتها المنصــوص عنهــا بالقــانون بعــد اإلطــالع علــى رأي اإلستشــاريين فــي

 .ن الفرعيةااللج
i. في حال الموافقة تحال المستندات المتعلقة بالتسعير الى لجنة التسعير 
j. .تحّدد لجنة التسعير السعر المجاز 
k.  بتسويقمستحضرصــيدالني (قرارالسماحمشــروع تقوم دائرة اإلستيراد بإعــدادAMM للــدواء بعــد تســعيره يرفــع (

 إلى معالي وزير الصحة العامة للتوقيع.
l. أو قــرار إجــازة التســويق تســويقالقرارالسماحببعــد توقيعAMM)( مــن قبــل معــالي وزيــر الصــحة العامــة، يرســل

 الى دائرة اإلستيراد.
m.  يتم إبالغ صاحب العالقةبموافقة الوزارة على تسجيل المستحضر عبر رسالة قصيرةSMS)  ( 
n. .يسلم صاحب العالقة أمر قبض دفعة ثانية تدفع في وزارة المالية وتعاد نسخة منها الى دائرة اإلستيراد  
o. ) يــتم تســجيل قــرار إجــازة تســويق الــدواءAMM فــي مصــلحة الــديوان فــي نظــام (TWFS  فــي ليأخــذ رقــم

 سجل قرارات الوزير.
p. ) يتم  تسليم إجازة تسويق الدواءAMM.الى صاحب العالقة عبر دائرة اإلستيراد ( 
q.  تعاد نسخة من ال(AMM)  الى دائرة اإلستيراد باإلضافة الى نسخة أخرى مرفقة بنسخة من أمــر القــبض

الدفعة الثانية ليتم إدخال المستحضرفي السجل اإللكتروني لوزارة الصــحة فيحصــل المستحضــر علــى  رقــم 
 في وزارة الصحة. (MOH Code)وعلى رقم آخر (Registration number)تسجيل خاص

r.  ثاني عشراض (مراجعة القسم اللصاحب العالقة الحق باإلعتر.( 

  
جيل راءات تس ل إج ة دلي ى مراجع جيل يرج ة التس يل عملّي بة لتفاص ة: بالنس رات  مالحظ ة والمستحض األدوي

  الصيدالنية على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Publications/Pages/Drugsregistrationguide.aspx 
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 1Flowchartمخّطط سير المعاملة  .4
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IX. تقديم طلب اعادة تسعير 

 The Applicant مقّدم الّطلب .1

مســتودع الّصيدلي المسؤول عن المؤّسسة الّصيدالنّية المسّجلة حسب االصول في وزارة الّصّحة العاّمة (صــيدلّية، 
  أو مصنع).

 Requested Documents الوثائق المطلوبة .2

 24/12/2006تــاريخ  51/1أســس تســعير األدويــة، والقــرار  03/06/2005تــاريخ  306/1(المــاّدة الرابعــة مــن القــرار 
  )11/05/2013تاريخ  728/1والقرار 
i. الوثائق المطلوبة للّدواء المستوردRequested Documents for Imported Drugs  

 
 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
  شــهادة ســعر مبيــع المستحضــر صــادرة عــن الجهــة المســؤولة ومصــّدقة حســب األصــول، تبــّين المعلومــات

 التالية:

 االسم التجاري للمستحضر والشكل الصيدالني وعيار العبوة. - 

 بعملة التصدير. Ex-factory Priceسعر باب المصنع  - 

 (CIF- Cost + Insurance + Freight)) أو ســيف FOB-Free On Boardســعر التصــدير فــوب ( - 
 بعملة التصدير.

وســعر  Public Priceفي حال كــان البلــد يعتمــد بنســبة أربــاح ثابتــة للصــيدلي، ســعر المبيــع مــن العمــوم - 
 .Wholesaler Price to Pharmaciesالموّزع للصيدلي

ر محّددة رسمّيًا للصيدلي، ســعر المــوّزع للصــيدلي في حال كان البلد يعتمد نسبة أرباح متحركة أو غي - 
Wholesaler Price to Pharmacies  أو سعر المبيع للموّزعPrice to Wholesaler. 

في حال كان المستحضر الصــيدالني ال يبــاع إّال فــي المستشــفيات يســتعاض عّمــا ســبق بســعر المبيــع  - 
 .Price to Hospitalللمستشفيات 

 
  مالحظة: 

 عار ال يجــوز أن يتجــاوز تــاريخ صــدورها الّســنة مــن تــاريخ تقــديم طلــب التســعير (أو اعــادة شــهادات األســ
 التسعير).

  شهاداتاألسعار يجب ان تبّين األسعار دون الضرائب المعتمدة في بالد مصدرهاBefore Tax. 

  1إن األســــعار المــــذكورة يجــــب ان تكــــون بإحــــدى العمــــالت المدرجــــة فــــي مؤشــــر األســــعار (الجــــدول رقــــم 
 ) وٕاّال فال يمكن تقديم الطلب. 306/1من القرار  2والجدول رقم 
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  في حال كان سعر المستحضر الصيدالني مجّمــدًا فــي بلــد المنشــأ يجــب ارفــاق القــانون العائــد للتجميــد فــي
 البلد المعني.

 
  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصــلية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر

) إلــى بلــدان الجــوار المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOBأو ال) وأســعار التصــدير ( (يبــاع
: األردن، المملكة العربية السعودّية، الكويــت، عمــان، اإلمــارات العربّيــة المتحــدة، البحــرين وقطــر.  306/1

 فادة تؤّكد ذلك.في حال لم يكن المستحضر مصّدرًا الى أيّ  من هذه البلدان، فيجب ارفاق ا

  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصـــلّية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر
) إلــى بلــدان المقارنــة المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOB(يبــاع أو ال) وأســعار التصــدير (

البرتغـــال. فـــي حـــال لـــم يكـــن المستحضـــر : فرنســـا، انكلتـــرا، بلجيكـــا، سويســـرا، ايطاليـــا، اســـبانيا و  306/1
 مصّدرًا إلى أّي من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

 ) إفـــــادة صـــــادرة عـــــن الجهـــــة المســـــؤولة تـــــذكر ســـــعر التصـــــدير فـــــوب أو ســـــيفFOB أوCIF المقتـــــرح (
 للمستحضر الى لبنان.

 يزيــة بحســب المــاّدة الرابعــة مــن القــرار افادة مكتوبة صادرة من المصنع باللغة العربية أو الفرنسية أو إالنكل
306/1 . 

 ) فـــي حـــال كـــان المستحضـــر محمّيـــًا ببـــراءة اختـــراعPatent ترفـــق البـــراءة األقصـــر أجـــًال أّيـــًا كـــان تـــاريخ (
 صدورها.

والــذي يبــّين أســعار المقارنــة لبلــد المنشــأ ولبلــدان المقارنــة  306/1مــن القــرار  6يرفق المستورد بالطلب الجــدول رقــم 
المعــّدل   306/1مــن القــرار  4و 2والجــدولين  306/1مــن القــرار  9فقــرة  2ولبلــدان الجــوار محســوبة بحســب المــادة 

المتعّلـــق بأســـس تســـعير األدويـــة )   3/6/2005تـــاريخ  306/1(تعـــديل القـــرار  24/12/2006تـــاريخ  51/1بـــالقرارين 
موقعــــــًا مــــــن الصــــــيدلي  3/6/2005تــــــاريخ  306/1المتعّلــــــق بتعــــــديل القــــــرار  17/4/2014تــــــاريخ  796/1والقــــــرار 
  المسؤول.

ii. الوثائق المطلوبة للّدواء المصّنع محّلّيا 
 

  إذا كان المستحضر مصّنعًا محليًا بالكامل: .1
  

 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 )شهادة أسعار من المصنع المحلي تحدد الســعر علــى بــاب المصــنعEx-factory Price (

  اعتمادها.والعملة المطلوب 
 

 إذا كان المستحضر موّضبًا محلّيًا بإجازة. .2
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 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 .سعر باب المصنع في البلد مانح اإلجازة أو بلد المسؤولّية  

  
 Current procedureاجراءات سير المعاملة  .3

a.  ملف إعادة التسعير لتقديمطلب موعد من المسؤول في مصلحة الصيدلة 

i.  فـــي حـــال اكتمـــال الملـــف، تســـّجل المعاملـــة فـــي قلـــم مصـــلحة الصـــيدلة فـــي نظـــام
TWFS  فــي حــال  .لتأخــذ رقــم فــي ســجل صــادر/وارد وتحصــل علــى رقــم داخلــي

 عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وٕاعادته الى صاحب العالقة. 

b. .طلب موعد من الصيدلي المسؤول في دائرة إستيراد األدوية  
c. ومراجعة الوثائق تدقيق المستندات 

i.  الســــجل فــــي حــــال إكتمــــال الملــــف يــــتم إســــتالمه وٕاعطــــاءه رقــــم طلــــب متسلســــل فــــي
 .  األدويةدائرة إستيرادالداخليل

ii. .في حال عدم إكتمال الملف يعاد الى صاحب العالقة إلستكمال النواقص 

d. يحال ملف إعادة التسعير الى لجنة التسعير. 

e. .تحّدد لجنة التسعير السعر المجاز 

f.  بإبالغ صاحب العالقة قرار لجنة التسعيرتقوم دائرة اإلستيراد. 

g. الصحة لوزارة األدوية أسعار اتبيان قاعدة في للدواء السعرالمجاز تعديل يتم 

h. ثاني عشر لصاحب العالقة الحق باإلعتراض (مراجعة القسم ال.(  
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 Flowchart2مخّطط سير المعاملة  .4
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X. تقديم طلب تخفيض سعر 

 The Applicantالّطلبمقّدم  .1

الّصيدلي المسؤول عن المؤّسسة الّصيدالنّية المسّجلة حسب االصول في وزارة الّصّحة العاّمة (صــيدلّية، مســتودع 
  أو مصنع).

 Requested Documentsالوثائق المطلوبة .2

 24/12/2006خ تــاري 51/1أســس تســعير األدويــة، والقــرار  03/06/2005تــاريخ  306/1(المــاّدة الرابعــة مــن القــرار 
  )11/05/2013تاريخ  728/1والقرار 
i. الوثائق المطلوبة للّدواء المستوردRequested Documents for Imported Drugs  

 
 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
  شــهادة ســعر مبيــع المستحضــر صــادرة عــن الجهــة المســؤولة ومصــّدقة حســب األصــول، تبــّين المعلومــات

 التالية:

 التجاري للمستحضر والشكل الصيدالني وعيار العبوة.االسم  - 

 بعملة التصدير. Ex-factory Priceسعر باب المصنع  - 

 (CIF- Cost + Insurance + Freight)) أو ســيف FOB-Free On Boardســعر التصــدير فــوب ( - 
 بعملة التصدير.

وســعر  Public Priceمفي حال كــان البلــد يعتمــد بنســبة أربــاح ثابتــة للصــيدلي، ســعر المبيــع مــن العمــو  - 
 .Wholesaler Price to Pharmaciesالموّزع للصيدلي

في حال كان البلد يعتمد نسبة أرباح متحركة أو غير محّددة رسمّيًا للصيدلي، ســعر المــوّزع للصــيدلي  - 
Wholesaler Price to Pharmacies  أو سعر المبيع للموّزعPrice to Wholesaler. 

دالني ال يبــاع إّال فــي المستشــفيات يســتعاض عّمــا ســبق بســعر المبيــع في حال كان المستحضر الصــي - 
 .Price to Hospitalللمستشفيات 

 
  مالحظة: 

  شــهادات األســعار ال يجــوز أن يتجــاوز تــاريخ صــدورها الّســنة مــن تــاريخ تقــديم طلــب التســعير (أو اعــادة
 التسعير).

 في بالد مصدرها  شهاداتاألسعار يجب ان تبّين األسعار دون الضرائب المعتمدةBefore Tax. 

  1إن األســــعار المــــذكورة يجــــب ان تكــــون بإحــــدى العمــــالت المدرجــــة فــــي مؤشــــر األســــعار (الجــــدول رقــــم 
 ) وٕاّال فال يمكن تقديم الطلب. 306/1من القرار  2والجدول رقم 
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 جميــد فــي في حال كان سعر المستحضر الصيدالني مجّمــدًا فــي بلــد المنشــأ يجــب ارفــاق القــانون العائــد للت
 البلد المعني.

 
  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصــلية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر

) إلــى بلــدان الجــوار المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار CIFأو  FOB(يبــاع أو ال) وأســعار التصــدير (
ن، اإلمــارات العربّيــة المتحــدة، البحــرين وقطــر. : األردن، المملكة العربية السعودّية، الكويــت، عمــا 306/1

 في حال لم يكن المستحضر مصّدرًا الى أيّ  من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

  شــهادة أســـعار صـــادرة عـــن الجهـــة المســـؤولة (أصـــلّية، غيـــر مصـــّدقة) تبـــّين وضـــعّية تصـــدير المستحضـــر
ى بلــدان المقارنــة المحــّددة فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار ) إلــCIFأو  FOB(يبــاع أو ال) وأســعار التصــدير (

: فرنســـا، انكلتـــرا، بلجيكـــا، سويســـرا، ايطاليـــا، اســـبانيا والبرتغـــال. فـــي حـــال لـــم يكـــن المستحضـــر  306/1
 مصّدرًا إلى أّي من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

  أو ســـــيف (إفـــــادة صـــــادرة عـــــن الجهـــــة المســـــؤولة تـــــذكر ســـــعر التصـــــدير فـــــوبFOB أوCIF المقتـــــرح (
 للمستحضر الى لبنان.

  افادة مكتوبة صادرة من المصنع باللغة العربية أو الفرنسية أو إالنكليزيــة بحســب المــاّدة الرابعــة مــن القــرار
306/1 . 

 ) فـــي حـــال كـــان المستحضـــر محمّيـــًا ببـــراءة اختـــراعPatent ترفـــق البـــراءة األقصـــر أجـــًال أّيـــًا كـــان تـــاريخ (
 صدورها.

والــذي يبــّين أســعار المقارنــة لبلــد المنشــأ ولبلــدان المقارنــة  306/1مــن القــرار  6يرفق المستورد بالطلب الجــدول رقــم 
المعــّدل   306/1مــن القــرار  4و 2والجــدولين  306/1مــن القــرار  9فقــرة  2ولبلــدان الجــوار محســوبة بحســب المــادة 

المتعّلـــق بأســـس تســـعير األدويـــة )   3/6/2005تـــاريخ  306/1(تعـــديل القـــرار  24/12/2006تـــاريخ  51/1بـــالقرارين 
موقعــــــًا مــــــن الصــــــيدلي  3/6/2005تــــــاريخ  306/1المتعّلــــــق بتعــــــديل القــــــرار  17/4/2014تــــــاريخ  796/1والقــــــرار 
  المسؤول.

ii. الوثائق المطلوبة للّدواء المصّنع محّلّيا 
 

  إذا كان المستحضر مصّنعًا محليًا بالكامل: .1
  

  الصيدلي المسؤول.طلب تسعير موّقع من  
 )شهادة أسعار من المصنع المحلي تحدد الســعر علــى بــاب المصــنعEx-factory Price (

  والعملة المطلوب اعتمادها.
 

 إذا كان المستحضر موّضبًا محلّيًا بإجازة. .2
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 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 .سعر باب المصنع في البلد مانح اإلجازة أو بلد المسؤولّية 

مالحظة: يمكن للجنة التسعير الموافقة الفورّية على طلب صاحب العالقة تخفيض الســعر المجــاز وامهالــه مــّدة ال 
تتجــاوز الســتة أشــهر للتقــّدم بكامــل المســتندات المطلوبــة إلعــادة التســعير، شــرط بقــاء هــذه المهلــة ضــمن الخمــس 

  سنوات المحّددة إلعادة التسعير. 
  

 Current procedureاجراءات سير المعاملة  .3

a.  ملف تخفيض السعر لتقديمطلب موعد من المسؤول في مصلحة الصيدلة 

i.  فـــي حـــال اكتمـــال الملـــف، تســـّجل المعاملـــة فـــي قلـــم مصـــلحة الصـــيدلة فـــي نظـــام
TWFS  . لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي  

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وٕاعادته الى صاحب العالقة 

b. .طلب موعد من الصيدلي المسؤول في دائرة إستيراد األدوية  
c. تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق 

i.  في حال إكتمال الملف يــتم إســتالمه وٕاعطــاءه رقــم طلــب متسلســل فــي ســجّالت دائــرة
 إستيراداألدوية. 

ii. مال الملف يعاد الى صاحب العالقة إلستكمال النواقص.في حال عدم إكت 

d.  الى لجنة التسعير.  تخفيض السعريحال ملف 

e. .تحّدد لجنة التسعير السعر المجاز 

f. .تقوم دائرة اإلستيراد بإبالغ صاحب العالقة قرار لجنة التسعير 

g. يتمتعدياللسعرالمجازللدواءفيقاعدةبياناتأسعاراألدويةلوزارةالصحة 

h.  ثاني عشر العالقة الحق باإلعتراض (مراجعة القسم اللصاحب.(  
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 Flowchart3مخّطط سير المعاملة  .4
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XI. تقديم طلب رفع سعر 

 The Applicantمقّدم الّطلب .1

الّصيدلي المسؤول عن المؤّسسة الّصيدالنّية المسّجلة حسب االصول في وزارة الّصّحة العاّمة (صــيدلّية، مســتودع 
  أو مصنع).

 Requested Documentsالمطلوبةالوثائق  .2

 24/12/2006تاريخ  51/1أسس تسعير األدوية، والقرار  03/06/2005تاريخ  306/1(الماّدة الرابعة من القرار 
  )11/05/2013تاريخ  728/1والقرار 
i. الوثائق المطلوبة للّدواء المستوردRequested Documents for Imported Drugs  

 
  الصيدلي المسؤول.طلب تسعير موّقع من  
  شهادة سعر مبيع المستحضر صادرة عن الجهة المسؤولة ومصّدقة حسب األصول، تبّين المعلومات

 التالية:

 االسم التجاري للمستحضر والشكل الصيدالني وعيار العبوة. - 

 بعملة التصدير. Ex-factory Priceسعر باب المصنع  - 

 (CIF- Cost + Insurance + Freight)) أو سيف FOB-Free On Boardسعر التصدير فوب ( - 
 بعملة التصدير.

وسعر  Public Priceفي حال كان البلد يعتمد بنسبة أرباح ثابتة للصيدلي، سعر المبيع من العموم - 
 .Wholesaler Price to Pharmaciesالموّزع للصيدلي

ر الموّزع للصيدلي في حال كان البلد يعتمد نسبة أرباح متحركة أو غير محّددة رسمّيًا للصيدلي، سع - 
Wholesaler Price to Pharmacies  أو سعر المبيع للموّزعPrice to Wholesaler. 

في حال كان المستحضر الصيدالني ال يباع إّال في المستشفيات يستعاض عّما سبق بسعر المبيع  - 
 .Price to Hospitalللمستشفيات 

 
  مالحظة: 

  صدورها الّسنة من تاريخ تقديم طلب التسعير (أو اعادة شهادات األسعار ال يجوز أن يتجاوز تاريخ
 التسعير).

  شهاداتاألسعار يجب ان تبّين األسعار دون الضرائب المعتمدة في بالد مصدرهاBefore Tax. 

  1إن األسعار المذكورة يجب ان تكون بإحدى العمالت المدرجة في مؤشر األسعار (الجدول رقم 
 ) وٕاّال فال يمكن تقديم الطلب. 306/1من القرار  2والجدول رقم 
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  في حال كان سعر المستحضر الصيدالني مجّمدًا في بلد المنشأ يجب ارفاق القانون العائد للتجميد في
 البلد المعني.

 
  شهادة أسعار صادرة عن الجهة المسؤولة (أصلية، غير مصّدقة) تبّين وضعّية تصدير المستحضر

) إلى بلدان الجوار المحّددة في المادة الثانية من القرار CIFأو  FOBر التصدير ((يباع أو ال) وأسعا
: األردن، المملكة العربية السعودّية، الكويت، عمان، اإلمارات العربّية المتحدة، البحرين وقطر.  306/1

 ك.في حال لم يكن المستحضر مصّدرًا الى أيّ  من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذل

  شهادة أسعار صادرة عن الجهة المسؤولة (أصلّية، غير مصّدقة) تبّين وضعّية تصدير المستحضر
) إلى بلدان المقارنة المحّددة في المادة الثانية من القرار CIFأو  FOB(يباع أو ال) وأسعار التصدير (

حال لم يكن المستحضر : فرنسا، انكلترا، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال. في  306/1
 مصّدرًا إلى أّي من هذه البلدان، فيجب ارفاق افادة تؤّكد ذلك.

 ) إفادة صادرة عن الجهة المسؤولة تذكر سعر التصدير فوب أو سيفFOB أوCIF المقترح (
 للمستحضر الى لبنان.

 اّدة الرابعة من القرار افادة مكتوبة صادرة من المصنع باللغة العربية أو الفرنسية أو إالنكليزية بحسب الم
306/1 . 

 ) في حال كان المستحضر محمّيًا ببراءة اختراعPatent ترفق البراءة األقصر أجًال أّيًا كان تاريخ (
 صدورها.

والذي يبّين أسعار المقارنة لبلد المنشأ ولبلدان المقارنة  306/1من القرار  6يرفق المستورد بالطلب الجدول رقم 
المعّدل   306/1من القرار  4و 2والجدولين  306/1من القرار  9فقرة  2وبة بحسب المادة ولبلدان الجوار محس

المتعّلق بأسس تسعير األدوية )   3/6/2005تاريخ  306/1(تعديل القرار  24/12/2006تاريخ  51/1بالقرارين 
عًا من الصيدلي موق 3/6/2005تاريخ  306/1المتعّلق بتعديل القرار  17/4/2014تاريخ  796/1والقرار 

  المسؤول.
ii. الوثائق المطلوبة للّدواء المصّنع محّلّيا 

 
  إذا كان المستحضر مصّنعًا محليًا بالكامل: .1

  
 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 )شهادة أسعار من المصنع المحلي تحدد السعر على باب المصنعEx-factory Price (

  والعملة المطلوب اعتمادها.
 

 المستحضر موّضبًا محلّيًا بإجازة.إذا كان  .2
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 .طلب تسعير موّقع من الصيدلي المسؤول  
 .سعر باب المصنع في البلد مانح اإلجازة أو بلد المسؤولّية 

  
 Current procedureاجراءات سير المعاملة  .3

a.  ملف رفع السعر لتقديمطلب موعد من المسؤول في مصلحة الصيدلة 

i.  في حال اكتمال الملف، تسّجل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام
TWFS  . لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي  

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وٕاعادته الى صاحب العالقة 

b. .طلب موعد من الصيدلي المسؤول في دائرة إستيراد األدوية  
c. ت ومراجعة الوثائقتدقيق المستندا 

i.  في حال إكتمال الملف يتم إستالمه وٕاعطاءه رقم طلب متسلسل في سجّالت دائرة
 إستيراداألدوية. 

ii. .في حال عدم إكتمال الملف يعاد الى صاحب العالقة إلستكمال النواقص 

d.  الى لجنة التسعير.  رفع السعريحال ملف 

i. ئرة اإلستيراد بإعداد كتاب في حال موافقة لجنة التسعير على رفع السعر تقوم دا
  .يرفع الى معالي الوزير للتوقيع

ii. في حال الرفض يبلغ صاحب العالقة رفض لجنة التسعير عبر دائرة اإلستيراد. 

e. .بعد توقيع الكتاب من قبل معالي وزير الصحة العامة، يرسل الى دائرة اإلستيراد 

f.  التسعير.تقوم دائرة اإلستيراد بإبالغ صاحب العالقة قرار لجنة 

g. ثاني عشرلصاحب العالقة الحق باإلعتراض (مراجعة القسم ال.( 
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 Flowchart4مخّطط سير المعاملة  .4
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XII. تقديم طلب اعتراض 

 The Applicant مقّدم الّطلب .1

الّصيدلي المسؤول عن المؤّسسة الّصيدالنّية المسّجلة حسب االصول في وزارة الّصّحة العاّمة (صــيدلّية، مســتودع 
 مصنع).أو 

 للدواء المستورد أو المصّنع محلّيًا. الوثائق المطلوبة .2
 
  (O1DIEDv1‐2012) نموذج إعتراض على قرار اللجنة .1
  نسخة عن قرار اللجنة موضوع اإلعتراض .2
  المستندات اإلضافية المبّينة ألسباب اإلعتراض .3
  

 Current procedureاجراءات سير المعاملة  .3
 
a.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل م في سجل صادر/وارد   TWFSتسّجل المعامل لتأخذ رق

 وتحصل على رقم داخلي .
b. .مراجعة الوثائق المقدمة من قبل الصيدلي المسؤول في دائرة اإلستيراد 
c. . تسّجل المعاملة في دائرة اإلستيراد وتحصل على رقم داخلي 
d. استھا واتخاذ القرار المناسب.إحالة المعاملة الى لجنة التسعير لدر 

e. إبالغ قرار اللجنة النھائي الى صاحب العالقة عبر دائرة اإلستيراد. 
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 Flowchart5مخّطط سير المعاملة  .4
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XIII–  التي ترعى تسعير الدواء واالنظمة القراراتن و يالقوانبجدول  
  قانون مزاولة مهنة الّصيدلة  01/08/1994  367قانون رقم 
  أسس تسعير األدوية  03/06/2005  306/1رقم قرار وزير 

ق المتعلّ  03/06/2005تاريخ  306/1تعديل القرار   24/01/2006  51/1قرار وزير رقم 
  أسس تسعير األدويةب

  03/06/2005تاريخ  306/1 الرقم تعديل القرار  11/05/2013  728/1قرار وزير رقم 
تاريخ  728/1تطبيق القرار رقم تعّلق بآلية ت  04/07/2013  68رقم  وزير مذّكرة

11/5/2013  
 11/05/2013تاريخ  728/1رقم حول تطبيق القرار   28/02/2014  8رقم  وزير مذّكرة

  04/07/2013تاريخ  68ة رقم ذّكر والم
يتعّلق بتنظيم مستندات المستحضر الصيدالني   11/05/2013  729/1قرار وزير رقم 

)CPP) أو شهادة المبيع الحر (FSC(  
 3/6/2005تاريخ  306/1يتعّلق بتعديل القرار   17/04/2014  796/1رقم قرار 

  يتعّلق بإعداد دليل تسعير األدوية  02/05/2014  868/1قرار وزير رقم 
والقرار  3/6/2005تاريخ  306/1حول تنفيذ القرار   11/07/2014  63مذكرة رقم 

  17/4/2014تاريخ  796/1رقم 
يتعلق بتحديد سعر  796/1معطوف على القرار رقم   11/06/2014  1131/1قرار 

 E المبيع في المستشفيات ألدوية الحقن فيالشريحة
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XIV – الملحقات  

  رسم جمركي عادي CIF/FOBللدواء المستورد  1تفصيل إحتساب الجدول رقم  1الملحق رقم 

  

  

  

  

 

 

  

1 + 7% = 1.07 - -

1.07 + 11% = 1.1877 1 + 11% = 1.11

1.1877 + 10% = 1.30647 1.11 + 10% = 1.221

1.30647 + 30% = 1.69841 1.221 + 30% = 1.5873
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.69841$ 1.5873$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.69841*1507.5= 2,560.35LL 1.5873*1507.5= 2,392.85LL

Mark-up Structure

 Segment A  ( ألّشريحة )

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

7%

Clearing & customs 
charges

11%

Agent markup 10%

FOB CIF
Zero - 10$  Zero - 10.70$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Pharmacist markup 30%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي

1 + 7% = 1.07 - -

1.07 + 11% = 1.1877 1 + 11% = 1.11

1.1877 + 43% = 1.69841 1.11 + 143% = 1.5873
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.69841$ 1.5873$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.69841*1507.5= 2,560.35LL 1.5873*1507.5= 2,392.85LL

Mark-up Structure

 Segment A  ( ألّشريحة )

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

7%

Clearing & customs 
charges

11%

Agent markup +
Pharmacist markup

43%

FOB CIF
Zero - 10$  Zero - 10.70$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي
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1 + 5% = 1.05 - -

1.05 + 10% = 1.155 1 + 10% = 1.1

1.155 + 10% = 1.2705 1.1 + 10% = 1.21

1.2705 + 30% = 1.65165 1.21 + 30% = 1.57299
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.65165$ 1.57299$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.65165*1507.5= 2,489.86LL 1.57299*1507.5= 2,371.28LL

FOB CIF
10 - 50$ 10.70 - 52.50$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Mark-up Structure

 Segment B  ( ألّشريحة )

Pharmacist markup 30%

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

5%

Clearing & customs 
charges

10%

Agent markup 10%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي

1 + 5% = 1.05 - -

1.05 + 10% = 1.155 1 + 10% = 1.1

1.155 + 43% = 1.65165 1.1 +  = 1.57299
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.65165$ 1.57299$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.65165*1507.5= 2,489.86LL 1.57299*1507.5= 2,371.28LL

FOB

 Segment B  ( ألّشريحة )

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

5%

Clearing & customs 
charges

10%

Agent markup +
Pharmacist markup

43%

CIF
10 - 50$ 10.70 - 52.50$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Mark-up Structure

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي
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1 + 4% = 1.04 - -

1.04 + 8% = 1.1232 1 + 8% = 1.08

1.1232 + 9% = 1.224288 1.08 + 9% = 1.1772

1.224288 + 27% = 1.55484 1.1772 + 27% = 1.49504
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.55484$ 1.49504$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.55484*1507.5= 2,343.92LL 1.49504*1507.5= 2,253.77LL

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

4%

52.50 -104.00$
Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Mark-up Structure

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

 Segment C  ( ألّشريحة )

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي Pharmacist markup 27%

Clearing & customs 
charges

8%

Agent markup 9%

FOB CIF
50 - 100$

1 + 4% = 1.04 - -

1.04 + 8% = 1.1232 1 + 8% = 1.08

1.1232 + 38.43% = 1.55484 1.08 + 38.43% = 1.49504
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.55484$ 1.49504$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.55484*1507.5= 2,343.92LL 1.49504*1507.5= 2,253.77LL

 Segment C  ( ألّشريحة )

Mark-up Structure CIF
50 - 100$ 52.50 -104.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$
Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

4%

Clearing & customs 
charges

8%

Agent markup +
Pharmacist markup

38.43%

FOB

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)
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1 + 3% = 1.03 - -

1.03 + 7.5% = 1.10725 1 + 7.5% = 1.075

1.10725 + 8% = 1.19583 1.075 + 8% = 1.161

1.19583 + 24% = 1.48283 1.161 + 24% = 1.43964
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.48283$ 1.43964$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.48283*1507.5= 2,235.36LL 1.43964*1507.5= 2,170.25LL

Mark-up Structure

 Segment D  ( ألّشريحة )

FOB CIF
100 - 300$ 104.00 -309.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$
Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

3%

8%

ھامش ربح الّصيدلي

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد

Pharmacist markup 24%

Clearing & customs 
charges

7.5%

Agent markup

1 + 3% = 1.03 - -

1.03 + 7.5% = 1.10725 1 + 7.5% = 1.075

1.10725 + 33.92% = 1.48283 1.075 + 33.92% = 1.43964
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.48283$ 1.43964$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.48283*1507.5= 2,235.36LL 1.43964*1507.5= 2,170.25LL

 Segment D  ( ألّشريحة )

Mark-up Structure CIF
100 - 300$ 104.00 -309.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$
Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

3%

Clearing & customs 
charges

7.5%

Agent markup +
Pharmacist markup

33.92%

FOB

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي
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1 + 1.5% = 1.015 - -

1.015 + 6.5% = 1.080975 1 + 6.5% = 1.065

1.080975 + 6.5% = 1.1512383 1.065 + 6.5% = 1.134225

1.1512383 + 86$ = 1.1512383 + 
86$

1.134225 + 86$ = 1.134225 + 86$

سعر المبيع من العموم بالدوالر 
االميركي

Public price in $
1.1512383$ + 
86$

1.134225$ + 
86$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.1512383*1507.5 + 
86*1507.5=

1,735.49LL+ 
129,645LL

1.134225*1507.5 + 
86*1507.5=

1,709.84LL+ 
129,645LL

Agent markup 6.5%

 Segment E  ( ألّشريحة )
Mark-up Structure FOB CIF

>300$ >309.00$
Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

Freight expenses and 
insurance (only for 

1.5%

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

Clearing & customs 
charges

6.5%

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي Pharmacist markup 86$
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  دون رسم جمركي   CIF/FOBللدواء المستورد  1تفصيل إحتساب الجدول رقم  2ملحق رقم 

 

 

  

  

  

 

1 + 7% = 1.07 - -

1.07 + 6% = 1.1342 1 + 6% = 1.06

1.1342 + 10% = 1.24762 1.06 + 10% = 1.166

1.24762 + 30% = 1.621906 1.166 + 30% = 1.5158
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.621906$ 1.5158$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.621906*1507.5= 2,445.02LL 1.5158*1507.5= 2,285.06LL

 Segment A  ( ألّشريحة )

Mark-up Structure FOB CIF
Zero - 10$  Zero - 10.70$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$
Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

7%

Clearing 6%

Pharmacist markup 30%

Agent markup 10%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي

1 + 7% = 1.07 - -

1.07 + 6% = 1.1342 1 + 6% = 1.06

1.1342 + 43% = 1.621906 1.06 + 43% = 1.5158
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.621906$ 1.5158$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.621906*1507.5= 2,445.02LL 1.5158*1507.5= 2,285.06LL

Mark-up Structure

 Segment A  ( ألّشريحة )

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

7%

FOB CIF
Zero - 10$  Zero - 10.70$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Clearing 6%

Agent markup +
Pharmacist markup

43%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي
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1 + 5% = 1.05 - -

1.05 + 5% = 1.1025 1 + 5% = 1.05

1.1025 + 10% = 1.21275 1.05 + 10% = 1.155

1.21275 + 30% = 1.576575 1.155 + 30% = 1.5015
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.576575$ 1.5015$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.576575*1507.5= 2,376.68LL 1.5015*1507.5= 2,263.51LL

 Segment B  ( ألّشريحة )

FOB CIF
10 - 50$ 10.70 - 52.50$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Mark-up Structure

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي Pharmacist markup 30%

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

5%

Clearing 5%

Agent markup 10%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

1 + 5% = 1.05 - -

1.05 + 5% = 1.1025 1 + 5% = 1.05

1.1025 + 43% = 1.576575 1.1 + 43% = 1.5015
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.576575$ 1.5015$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.576575*1507.5= 2,376.68LL 1.5015*1507.5= 2,263.51LL

FOB CIF
10 - 50$ 10.70 - 52.50$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Mark-up Structure

 Segment B   ( ألّشريحة )

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

5%

Clearing 5%

Agent markup +
Pharmacist markup

43%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي
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1 + 4% = 1.04 - -

1.04 + 3% = 1.0712 1 + 3% = 1.03

1.0712 + 9% = 1.167608 1.03 + 9% = 1.1227

1.167608 + 27% = 1.482862 1.1227 + 27% = 1.425829
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.482862$ 1.425829$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.482862*1507.5= 2,235.41LL 1.425829*1507.5= 2,149.43LL

FOB CIF
50 - 100$ 52.50 -104.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

 Segment C  ( ألّشريحة )

Mark-up Structure

Pharmacist markup

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

Clearing 
3%

Agent markup
9%

ھامش ربح الّصيدلي
27%

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

4%

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد

1 + 4% = 1.04 - -

1.04 + 3% = 1.0712 1 + 3% = 1.03

1.0712 + 38.43% = 1.482862 1.03 + 38.43% = 1.425829
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.482862$ 1.425829$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.482862*1507.5= 2,235.41LL 1.425829*1507.5= 2,149.43LL

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

4%

Clearing 3%

Agent markup +
Pharmacist markup

38.43%

 Segment C  ( ألّشريحة )

Mark-up Structure

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي

FOB CIF
50 - 100$ 52.50 -104.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$
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1 + 3% = 1.03 - -

1.03 + 2.5% = 1.05575 1 + 2.5% = 1.025

1.05575 + 8% = 1.14021 1.025 + 8% = 1.107

1.14021 + 24% = 1.41386 1.107 + 24% = 1.37268
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.41386$ 1.37268$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.41386*1507.5= 2,131.39LL 1.37268*1507.5= 2,069.31LL

Pharmacist markup 24%

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

3%

Clearing 2.5%

Agent markup 8%

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد

ھامش ربح الّصيدلي

 Segment D  ( ألّشريحة )

Mark-up Structure FOB CIF
100 - 300$ 104.00 -309.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

1 + 3% = 1.03 - -

1.03 + 2.5% = 1.05575 1 + 2.5% = 1.025

1.05575 + 33.92% = 1.41386 1.025 + 33.92% = 1.37268
سعر المبيع من العموم بالدوالر 

االميركي
Public price in $ 1.41386$ 1.37268$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.41386*1507.5= 2,131.39LL 1.37268*1507.5= 2,069.31LL

Freight expenses and 
insurance (only for 
FOB price)

3%
امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت

في حالة FOB كسعر مجاز)

نسبة مصاريف تخليص  ومصاريف 
أخرى

ھامش ربح المستورد + ھامش ربح 
الّصيدلي

 Segment D  ( ألّشريحة )

Clearing 2.5%

Agent markup +
Pharmacist markup

33.92%

FOB CIF
100 - 300$ 104.00 -309.00$

Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

Mark-up Structure

1 + 1.5% = 1.015 - -

1.015 + 1.5% = 1.030225 1 + 1.5% = 1.015

1.030225 + 6.5% = 1.0971896 1.015 + 6.5% = 1.080975

1.0971896 + 86$ = 1.0971896 + 
86$

1.080975 + 86$ = 1.080975 + 86$

سعر المبيع من العموم بالدوالر 
االميركي

Public price in $
1.0971896$ + 
86$

1.080975$ + 
86$

سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL
1$=1507,5LL

1.0971896*1507.5 + 
86*1507.5=

1,654.01LL + 
129,645LL

1.080975*1507.5 + 
86*1507.5=

1,629.56LL + 
129,645LL

 Segment E  ( ألّشريحة )
Mark-up Structure FOB CIF

>300$ >309.00$
Example: FOB= 1$ Example: CIF= 1$

امين (فقط  نسبة مصاريف الشحن والت
في حالة FOB كسعر مجاز)

Freight expenses and 
insurance (only for 

1.5%

نسبة مصاريف تخليص، ورسوم 
جمارك ومصاريف أخرى

Clearing & customs 
charges

1.5%

ھامش ربح المستورد Agent markup 6.5%

ھامش ربح الّصيدلي Pharmacist markup 86$
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  للدواء المصّنع محلّياً  1تفصيل إحتساب الجدول رقم  3ملحق رقم 

    

Segment A  ( ألّشريحة ) 

Mark-up Structure FOB = EX-FACTORY 

Zero - 11.34$ 

Example: FOB= 1$ 

 Agent markup 10% ربح موّزع المصنع المحلّي ھامش
    

1 + 10% = 1.1 

 Pharmacist markup 30% ھامش ربح الّصيدلي
    

1.1 + 30% = 1.43 

سعر المبيع من العموم بالدوالر 
 االميركي

Public price in $ 
  

  1.43$ 

 سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL 
1$=1507,5LL 

1.43*1507.5= 2,155.72LL 
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Segment B  ( ألّشريحة ) 

Mark-up Structure FOB = EX-FACTORY 

11.34 - 55.13$ 

Example: FOB= 1$ 

 Agent markup 10% ھامش ربح موّزع المصنع المحلّي
    

1 + 10% = 1.1 

 Pharmacist markup 30% ھامش ربح الّصيدلي
    

1.1 + 30% = 1.43 

سعر المبيع من العموم بالدوالر 
 االميركي

Public price in $ 
  

  1.43$ 

 سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL 
1$=1507,5LL 

1.43*1507.5= 2,155.72LL 

  

  

Segment C  ( ألّشريحة ) 

Mark-up Structure FOB = EX-FACTORY 

55.13 - 107.12$ 

Example: FOB= 1$ 

 Agent markup 9% ھامش ربح موّزع المصنع المحلّي
    

1 + 9% = 1.09 

 Pharmacist markup 27% ھامش ربح الّصيدلي
    

1.09 + 27% = 1.3843 

سعر المبيع من العموم بالدوالر 
 االميركي

Public price in $ 
  

  1.3843$ 

 العموم بالليرة اللبنانيّةسعر المبيع من 
Public price in LL 
1$=1507,5LL 

1.3843*1507.5= 2,086.83LL 

  

Segment D  ( ألّشريحة ) 

Mark-up Structure FOB = EX-FACTORY 

107.12 - 316.72$ 

Example: FOB= 1$ 

 Agent markup 8% ھامش ربح موّزع المصنع المحلّي
    

1 + 8% = 1.08 

 Pharmacist markup 24% ھامش ربح الّصيدلي
    

1.08 + 24% = 1.3392 

سعر المبيع من العموم بالدوالر 
 االميركي

Public price in $ 
  

  1.3392$ 
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 سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL 
1$=1507,5LL 

1.3392*1507.5= 2,018.84LL 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Segment E  ( ألّشريحة ) 

Mark-up Structure FOB = EX-FACTORY 

>316.72$ 

Example: FOB= 1$ 

 Agent markup 6.5% ھامش ربح موّزع المصنع المحلّي
    

1 + 6.5% = 1.065 

 Pharmacist markup 86$ ھامش ربح الّصيدلي
    

1.065 + 86$ = 1.065 + 86$ 

العموم بالدوالر سعر المبيع من 
 االميركي

Public price in $ 
  

  1.065$ + 86$ 

 سعر المبيع من العموم بالليرة اللبنانيّة
Public price in LL 
1$=1507,5LL 

   1.065*1507.5 + 
86*1507.5= 

1,605.48LL 
+ 129,645LL 


