
١/٦/٢٠٢٠
الئحة تحويل السعر المجاز للمستحضر المستورد الى سعر المبيع من العموم للشريحة E2 حقن في المستشفيات التي تستوفي شروط القرار ١١٩/١ 

في لبنان بالليرة اللبنانية حسب معدالت العمالت االجنبية التالية: المديرية العامة للصحة
٠٥/٣١/٢٠٢٠ الى ٠٥/٠١/٢٠٢٠ من مصلحة الصيدلة

 رقم المحفوظات:

رقم الصادر     :
بيروت في      :

سعر الصرف ل ل

السعر المجاز صناعة وطنية شريحة

معفى غري معفى معفى غري معفى رسم جمركي العملــة ٢

دوالر اميركي 1,507.50 1,953.86 1,862.77 1,906.20 1,817.34 1,777.35 ٠

جنيه استرليني 1,874.54 2,429.58 2,316.31 2,370.32 2,259.82 2,210.09 ٠

يورو 1,666.45 2,159.87 2,059.18 2,107.19 2,008.96 1,964.75 ٠

فرنك سويسري 1,578.90 2,046.40 1,951.00 1,996.49 1,903.41 1,861.53 ٠

دوالر كندي 1,085.26 1,406.60 1,341.02 1,372.29 1,308.31 1,279.52 ٠

يـن يـابانـي 13.90 18.01 17.17 17.57 16.75 16.38 ٠

كورون دانمـاركي 223.44 289.59 276.09 282.53 269.36 263.43 ٠

كورون نروجي 149.01 193.13 184.12 188.42 179.63 175.68 ١

كورون سويدي 154.11 199.74 190.42 194.86 185.78 181.69 ٠

دينـار أرد ني 2,127.73 2,757.74 2,629.17 2,690.48 2,565.05 2,508.60 ٠

جنيه مصري 95.35 123.58 117.82 120.56 114.94 112.41 ٠

دوالر استرالي 982.41 1,273.29 1,213.93 1,242.24 1,184.32 1,158.26 ١

درهم اماراتي 410.43 531.95 507.15 518.98 494.78 483.89 ٠

بيزوس أرجنتيني 22.99 29.79 28.40 29.07 27.71 27.10 ٠

لایر سعودي 401.96 520.97 496.69 508.27 484.57 473.91 ٠

ليرة سوريا 2.93 3.79 3.62 3.70 3.53 3.45 ٠

كورون تشيكي 60.07 77.85 74.22 75.95 72.41 70.82 ٠

روبية هندية 19.79 25.64 24.45 25.02 23.85 23.33 ٠

لایر ايراني 0.03 0.03888 0.03707 0.03793 0.03617 0.03537 ٠

دينار تونسي 532.61 690.31 658.13 673.47 642.07 627.95 ٠

ليرة تركية 219.88 284.98 271.69 278.03 265.07 259.23 ٠

لایر قطري 414.03 536.62 511.60 523.53 499.12 488.14 ٠

لایر عماني 3,915.58 5,074.96 4,838.37 4,951.18 4,720.36 4,616.49 ٠

[١] غير معفى من الرسوم الجمركية

[٢] معفى من الرسوم الجمركية

وزيــر الصـحة العــامة يبلغ :    - المديرية العامة لألمن العام- دائرة الشؤون الصحية- شعبة الصيدلية
   - نقابة مستوردي األدوية و أصحاب المستودعات في لبنان 

د. حمـــد حســـن    - تجّمع مصانع االدوية في لبنان
   - نقابة صيادلة لبنان

   - مصلحة الصيدلة / للتعميم على الوحدات التابعة لها، برنامج الصحة االلكترونية /الموقع اإللكتروني والمحفوظات 

• اذا كان السعر المجاز FOB بالدوالر االميركي مثالً ومصنفاً بالشريحة E2 غير معفى من الرسوم الجمركية، يصبح سعر مبيعه من العموم  ناتج ضرب السعر المجاز FOB بالدوالر االميركي بالخانة تحت FOB غير معفى المقابلة لخانة الدوالر االميركي
• اذا كان السعر المجاز CIF بالدوالر االميركي مثالً ومصنفاً بالشريحة E2 غير معفى من الرسوم الجمركية، يصبح سعر مبيعه من العموم  ناتج ضرب السعر المجاز CIF بالدوالر االميركي بالخانة تحت CIF غير معفى المقابلة لخانة الدوالر االميركي

ً  بالدوالراالميركي بالخانة تحت صناعة وطنية المقابلة لخانة الدوالر االميركي • اذا كان السعر المجاز للمستحضر المصنّع محلياً بالدوالر االميركي مثالً ومصنفاً بالشريحة E2  يصبح سعر مبيعه من العموم ناتج ضرب السعر المجاز للمستحضر المصنّع محليا

جدول رقم ١  (CIF/ FOB/ السعر المجاز صناعة وطنية)

 E2 سعر المبيع من العموم في لبنان ل ل بعد تصنيف السعر المجاز ل ل وفق الشريحة

CIF FOB


