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

الخط
التعريفة 

الخط(بالمليم)
 )التعريفة  

(بالمليم

س. تونس عبر ط- القرصين  10900السبيخة       - القرصين 18750*.

8350الشبيكة       - القرصين 17750تونس عبر الفحص- القرصين 

وان- سبيبة  21000تونس-   ماجل بلعباس  10100القبر

وان- ماجل بلعباس 20250تونس- فريانة   13400القبر

تونس- العيون   3150حاجب العيون - سبيطلة 18100     

وان         -  فريانة 17950تونس- فوسانة   12150القبر

وان- سبيطلة 16950تونس- حيدرة   8150القبر

صفاقس- القرصين 16500تونس- سبيبة    13100

13750صفاقس -  سبيبة 15900تونس- تالة  

11200صفاقس- سبيطلة 16400تونس- سبيطلة 

16850صفاقس- ماجل بلعباس 13900تونس عبر الفحص و سليانة -   سبيبة 

15500صفاقس         -  فريانة 13300تونس عبر الفحص و سليانة -  جدليان 

16250صفاقس     -  تالة 16600نابل       - القرصين 

17650صفاقس     - حيدرة 15950الحمامات       -  القرصين 

علي بن خليفة-  سبيطلة 15400براكة الساحل       -  القرصين  8800ببر

حيدرة- القرصين 16650قرمبالية       -  القرصين    5400

تالة- القرصين 13850براكة الساحل -  سبيطلة   4100

سوسة- القرصين  فريانة- القرصين 13500   2700

فوسانة- القرصين 13100النفيضة       - القرصين   3100

سبيطلة- القرصين 16500سوسة- ماجل بلعباس   2200

5300سبيبة- القرصين 15250سوسة         -  فريانة 

العيون- القرصين 13300سوسة- سبيبة     4900

3200السبالة       - القرصين 12200سوسة- سبيطلة 

حاسي  الفريد- القرصين  11300النفيضة- سبيطلة          2950

2450تالبت       - القرصين 16300سوسة عبر القرصين         -  تالة 

13الصحراوي عبر طر - القرصين 14700سوسة عبر سبيبة- تالة          3650

2100تالبت- ماجل بلعباس 14750سوسة- تالبت 

3150العيون- سبيطلة 13850المنستبر      - القرصين 

3100جدليان- سبيطلة 11800المنستبر- سبيطلة 

قرص هالل- القرصين   سبيبة- سبيطلة 14400   3050

قرص هالل- سبيطلة   1000السبالة- سبيطلة 14050 

جّمال- القرصين   2250حيدرة- تالة  14100 

جّمال-سبيطلة   فوسانة- تالة  12200       2550

وان- القرصين  القبر 1314000صفاقس عبر ط - جدليان10750 

8114750صفاقس عبر ط - جدليان5350حاجب العيون        - القرصين 

"لواج"تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة 

V010818والية القرصين                        



"لواج"تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة 

V010818(يتبع)والية القرصين 
2018juil-18 جويلية 1بداية من 2018juil-18 جويلية 1بداية من 

الخط
التعريفة 

الخط(بالمليم)
 )التعريفة  

(بالمليم

العيون- تالة   الكاف- القرصين 2150           9050

بو شبكة- فريانة  4600القلعة الخصباء       - القرصين 2350 

الماجل- فريانة  8600الكاف  عبر سبيبة-  سبيطلة 1800 

الصحراوي- فوسانة   5900الكاف -  سبيبة 1900     

الكاف- فوسانة 700فريانة- تالبت       7900

الكاف- العيون  5950سيدي بوزيد- القرصين       7900

الكاف- حيدرة 10100سيدي بوزيد- ماجل بلعباس       5650

3100تاجروين     - حيدرة 5700سيدي بوزيد- سبيبة  

1350القلعة الخصباء     - حيدرة 7650سيدي بوزيد         -  فريانة 

2450تاجروين     -  تالة 3650سيدي بوزيد- سبيطلة 

700القلعة الخصباء     -  تالة 2650جلمة- سبيطلة 

10100سليانة       - القرصين 7550المزونة- سبيطلة 

5200الروحية       -  القرصين 7900أوالد حفوز       -  القرصين 

7500الكريب     -  تالة 5650أوالد حفوز- سبيطلة 

قابس- القرصين  8250الكريب     - حيدرة 16450       

قابس عبر قفصة- فريانة  5650سليانة- سبيبة  13850      

900الروحية- سبيبة  14950قابس- سبيطلة 

5250الكاف     -  تالة 12700قابس- ماجل بلعباس 

ن- القرصين  مدنير 11300جندوبة       - القرصين 21150  

7550جندوبة     -  تالة 23200حومة السوق       -  القرصين 

سق     -  تالة 27400راس الجدير-  القرصين  9050تبر

بن قردان- القرصين   10500تستور     -  تالة 25350        

ن - سبيطلة  11650مجاز الباب     -  تالة 19450مدنير

سق     - حيدرة 14800حومة السوق-  سبيطلة  9550تبر

11000تستور     - حيدرة 23800بن قردان- سبيطلة 

13850الفحص       - القرصين 25650راس الجدير- سبيطلة 

قبلي- القرصين    21550بن قردان-   ماجل بلعباس    14700

قبلي- فريانة    23300راس الجدير- ماجل بلعباس   12700

ن-ماجل بلعباس  16950المهدية -  القرصين 17200مدنير

14350المهدية -  سبيطلة 24700راس الجدير       -  فريانة 

ن         -  فريانة  14850نابل- سبيطلة18400مدنير

توزر- القرصين  14950قرمبالية- سبيطلة14600    

12700بوفيشة- سبيطلة 7900قفصة- القرصين 

15400بوفيشة- القرصين3050قفصة-ماجل بلعباس 

14750سوق االحد- القرصين5350قفصة         -  فريانة 



9050جندوبة- سبيبة

قة- القرصين 16650طبر

11600جندوبة- سبيطلة

V100818

دون اعتبار القسط الموظف عل الحريف من *

معلوم العبور بالطريق السيارة


