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

الخط
التعريفة 

(بالمليم)
الخط

التعريفة 

(بالمليم)

5200زغوان- نابل 5200تونس- نابل 

6150الناظور- نابل 8300تونس-  الهوارية 

6000الفحص- نابل C266950. ج.عبر طتونس - الهوارية 

4850الفحص- الحمامات 7950تونس-  قليبية 

ل تميم  ز 4050عبر حمام بنت الجديديزغوان - الحمامات 7100تونس-  مبز

ل تميم 5300تونس-  الحمامات  ز 8050زغوان- مبز

2800زغوان- سيدي الجديدي 5300تونس-  قربة 

3750زغوان- براكة الساحل 4300تونس-  براكة الساحل 

ي خالد 
8900زغوان- قليبية 3100تونس-  بنز

7250زغوان- قربة 2750تونس-  قرمبالية 

ل بوزلفة  ز 4500الفحص- براكة الساحل 2750تونس-  مبز

4250الفحص- سيدي الجديدي 2250تونس-  سليمان 

6150الهوارية-  نابل3150تونس-  بوعرقوب 

5500سليمان-  قليبية 3400حمام األنف-  نابل 

ل بوزلفة-  قليبية 14900صفاقس-  نابل  ز 5200مبز

ل تميم 13650صفاقس-  براكة الساحل  ز 5200سليمان-  مبز

ي خالد-  قليبية 13500ببر علي بن خليفة-  براكة الساحل 
5100بنز

ن-  نابل  ل تميم 27350مدني  ز ل بوزلفة-  مبز ز 4350مبز

4300قليبية- نابل 31750بن قردان-  نابل 

ل تميم 20100قفصة-  نابل  ز ي خالد-   مبز
4000بنز

3050سليمان - نابل 16450القرصين-  نابل 

ل تميم- نابل 15950القرصين-  الحمامات  ز 3300مبز

ل بوزلفة- نابل 15150القرصين-  براكة الساحل  ز 3050مبز

ي خالد-  نابل 16650القرصين-  قرمبالية 
2750بنز

2700سليمان-  قربة 13350سبيطلة-  براكة الساحل 

2700قربة-  قليبية 15250سيدي بوزيد-  نابل 

وان- نابل  ل بوزلفة-  قربة 8250القي  ز 2150مبز

وان-  قرمبالية  2100قرمبالية- نابل 8650القبر

وان-  براكة الساحل  ل تميم 7200القبر ز 2100قربة-  مبز

22250قابس-  نابل 

21650قابس -  الحمامات 

21200قابس -  براكة الساحل 

"لواج"تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة 
والية نابل



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

الخط
التعريفة 

(بالمليم)
الخط

التعريفة 

(بالمليم)

ي خالد-   قربة 
14750جندوبة-  نابل 1900بنز

14450عبر الفحص وبوعرادة الكاف- نابل  1600بوعرقوب-  الحمامات 

14000عبر زغوانالكاف -  نابل 1400سيدي الجديدي-  الحمامات 

12450الكريب-  نابل 1350قربة- نابل 

ل بوزلفة-  قرمبالية  ز 12450باجة-  نابل 900مبز

850سليمان-  قرمبالية 

ل تميم  ز 850قليبية-  مبز

ي خالد-  قرمبالية 
700بنز

10850المهدية-  نابل 

10100المهدية-  الحمامات 

10700المهدية- قرمبالية 

7200سوسة-  نابل 

11000سوسة-  قليبية 

7950سوسة-  قرمبالية 

6550سوسة-  براكة الساحل 

9050المنستي -  نابل 

9050المنستبر-  قرمبالية 

ز-  نابل  9850المكنير

10700جّمال-  نابل 

"لواج"تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة 
(يتبع)والية نابل 


