
2018juil-18 جويلية 1بداية من 2018juil-18 جويلية 1بداية من 

(بالمليم )التعريفة الخط(بالمليم )التعريفة الخط

ن دراهم 11200تونس- جندوبة  8850ماطر- عي 

ن دراهم 12500تونس- غار الدماء  6100سجنان- عي 

قة  رت- بوسالم 11900تونس- طبر ن 9450ببن

8750بورقيبة. م- بوسالم 11750تونس عبر جندوبة- فرنانة 
ن تونس-وادي ملب  6650ماطر- بوسالم 11750 

ن دراهم  قة 11450تونس عبر عمدون-عي  16650القرصين- طبر

11300القرصين- جندوبة 9650تونس- بوسالم 

9050سبيبة- جندوبة 4300الكاف- جندوبة 

قة  7550تالة- جندوبة 8500الكاف- طبر

11600سبيطلة- جندوبة 5350الكاف- بوسالم 

ي- جندوبة 
ن
قة 5550الدهمان 18350قفصة- طبر

20750قابس- جندوبة 6050تاجروين- جندوبة 

ن- جندوبة 2100نبر- جندوبة  27800مدني 

32300بن قردان- جندوبة 3650باجة- جندوبة 

14750نابل- جندوبة 6700مجاز الباب- جندوبة 

13150قرمبالية- جندوبة 7550قبالط- جندوبة 

قة  8900الروحية- جندوبة 7900مجاز الباب- طبر

15050أوالد حفوز- جندوبة 5950نفزة-  جندوبة 

قة  20100صفاقس- جندوبة 5100باجة عبر نفزة-   طبر

قة  17500ببر علي بن خليفة- جندوبة 4300عمدون-  طبر

قة  ل شاكر- جندوبة 2300نفزة-  طبر ن 18050مبن

16550سوسة- جندوبة 4400مجاز الباب- بوسالم 

14250النفيضة- جندوبة 5200قبالط- بوسالم 

15500سوسة- بوسالم 4300نفزة- بوسالم 

13100النفيضة- بوسالم 1850باجة- بوسالم 

ن دراهم 17500المنستب - جندوبة 4650عبر عمدونباجة -  عي 

ن دراهم 11400زغوان- جندوبة 3200عمدون-  عي 

ن دراهم  9700الفحص- جندوبة 3950نفزة- عي 

8400زغوان- بوسالم 1000باجة- وادي كّساب 

رت- جندوبة  ن 7000الفحص- بوسالم 10650ببن

ل بورقبية- جندوبة  ن 10350مبن

قة- جندوبة 8250ماطر- جندوبة  5100طبر

قة  رت- طبر ن 4050حمام بورقيبة- جندوبة 9600ببن

ن دراهم  رت- عي  ن ن دراهم- جندوبة 11000ببن 3050عي 

ن دراهم  2250غار الدماء- جندوبة 9950بورقيبة. م- عي 

والية جندوبة

"لواج"تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة 



2018juil-18 جويلية 1بداية من 

2018juil-18 جويلية 1بداية من (بالمليم )التعريفة الخط

ي مطب - جندوبة 
(بالمليم )التعريفة الخط1900بنن

11400النفيضة- باجة 1700سوق الجمعة- جندوبة 

12850سوسة- باجة 1450بوسالم- جندوبة 

1000قبالط- مجاز الباب 1450فرنانة- جندوبة 

ن- جندوبة  3100الفحص- مجاز الباب 1450وادي ملب 

5100زغوان- مجاز الباب 1350حكيم- جندوبة 

8400النفيضة- مجاز الباب 1000وادي غريب- جندوبة 

ن- جندوبة  11150سوسة- مجاز الباب 750سيدي مسكي 

قة- فرنانة  2150الفحص- قبالط 3650طبر

ن دراهم- فرنانة  4050زغوان- قبالط 1400عي 

ي مطب - فرنانة 
7500النفيضة- قبالط 700بنن

ن دراهم  قة- عي  10450سوسة- قبالط 1700طبر

ن دراهم  ي مطب - عي 
1850زغوان- الفحص 1400بنن

ن- غار الدماء  3300مجاز الباب- باجة 1450سيدي مسكي 

ن- غار الدماء   4300قبالط- باجة 850وادي ملب 

6450الفحص- باجة 

8000زغوان- باجة 

8300سوسة- الفحص 

3400النفيضة- زغوان 

5950سوسة- زغوان 

2950سوسة- النفيضة 

5300النفيضة- الفحص 

"لواج"تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة 

(يتبع)والية جندوبة 


