
 تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة "لواج"

 V100818 والية سيدي بوزيد
 juil-18 2018جويلية  1بداية من  juil-18 2018جويلية  1بداية من 

 الخط
التعريفة 

 )بالمليم(
 الخط

التعريفة 

 )بالمليم(

 7700 الصخيرة -المكناسي  18550 تونس - سيدي بوزيد

 6800 صفاقس -الرقاب  19650 تونس -المكناسي 

 6800 صفاقس -أوالد حفوز  17050 تونس -بئر الحفي 

 6900 صفاقس -المزونة  20550 تونس -منزل بوزيان 

 2700 الصخيرة -المزونة  20350 تونس -المزونة 

 11550 عبر المزونة قابس -سيدي بوزيد   17800 تونس عبر بئر الحفي  -سيدي علي بن عون  

 11900 عبر المكناسي  قابس –سيدي بوزيد  17450 تونس -الرقاب 

 16800 النفيضة -تونس عبر جلمة  -السبالة 

عبر المزونة و  قابس -سيدي بوزيد 

 9700 الرقاب

 10750 قابس -سوق الجديد  15750 الفحص -تونس عبر جلمة  -السبالة 

 GP1  9750قابس عبر  -منزل بوزيان  15600 تونس عبر  النفيضة  -جلمة 

 GP15 8600قابس عبر  -منزل بوزيان  14600 تونس عبر الفحص  -جلمة 

 9150 قابس عبر المزونة -الرقاب  15250 نابل  -سيدي بوزيد 

 8350 قابس -المكناسي  12200 عبر نصر هللا و القيروان سوسة  -سيدي بوزيد 

 6200 قابس -المزونة  15250 سوسة عبر جلمة -المكناسي  

 15300 مدنين -سيدي بوزيد  12850 سوسة عبر فايض  -المكناسي  

 21650 رأس الجدير -سيدي بوزيد  12250 سوسة -بن عون 

 19700 بن قردان -سيدي بوزيد  12600 سوسة -بئر الحفي 

 17400 جربة عبر الجرف -سيدي بوزيد  11400 سوسة  -سوق الجديد 

 13150 توزر  -سيدي بوزيد  11400 سوسة -الرقاب 

 14700 نفطة -سيدي بوزيد  10000 سوسة  -جلمة 

 12550 دقاش  -سيدي بوزيد  12550 سوسة عبر نصر هللا -أوالد حفوز 

 11200 توزر  -بئر الحفي  12550 المنستير -سيدي بوزيد 

 14200 توزر -جلمة  11700 جّمال -سيدي بوزيد 

 15300 نفطة  -جلمة  14300 المنستير -الرقاب 

 13300 دقاش  -جلمة  9600 المهدية -بئر الحفي 

 12700 نفطة  -بئر الحفي  9600 القيروان  -سيدي بوزيد 

 10600 دقاش  -بئر الحفي  4350 نصر هللا -سيدي بوزيد 

 13750 عبر الشارب قبلي -سيدي بوزيد  3100 الحاجب )حاجب العيون( -سيدي بوزيد 

 12700 عبر قفصةقبلي  -بئر الحفي  9500 صفاقس -سيدي بوزيد 

 11300 عبر قفصةقبلي  -بن عون  7500 الصخيرة عبر المكناسي -سيدي بوزيد 

 4300 المكناسي  - سيدي بوزيد 5950 منزل شاكر -سيدي بوزيد 

 2700 جلمة  -سيدي بوزيد  11750 صفاقس  -سيدي علي بن عون 

 2700 الرقاب  -سيدي بوزيد  10900 صفاقس  -بئر الحفي 

 2700 بنعون  -سيدي بوزيد  9400 صفاقس -السبالة 

 2200 السبالة  -سيدي بوزيد  9400 صفاقس  -منزل بوزيان 

 2100 بئر الحفي -سيدي بوزيد  8150 صفاقس -سوق الجديد 



 

 

 2050 الهيشرية -سيدي بوزيد  8700 عبر الغريبة صفاقس –المكناسي 

 1050 سوق الجديد -سيدي بوزيد  8050 عبر بئر علي صفاقس –المكناسي 

 12950 سوق األحد -سيدي بوزيد  7800 صفاقس -الفايض 

 1000 الفايض -سيدي بوزيد  5300 منزل بوزيان –سيدي بوزيد 

تعريفة النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارات األجرة     

 "لواج"
 والية سيدي بوزيد )يتبع(   

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

 الخط
التعريفة 

 )بالمليم(
 الخط

التعريفة 

 )بالمليم(

 5800 الكاف -سبيبة  5250 بئر الحفي  -المكناسي 

 3050 سبيبة -سبيطلة  2600 الرقاب -المكناسي 

 1700 المزونة -المكناسي 

  
 V09081811 1200 منزل بوزيان -المكناسي 

 2800 المكناسي -سوق الجديد  

 2150 الرقاب -المزونة   

 1550 جلمة -السبالة   

 700 بن عون  -بئر الحفي   

 3100 أوالد حفوز -الرقاب   

 2800 أوالد حفوز -سيدي بوزيد   

 7200 قفصة  -سيدي بوزيد   

 5350 قفصة -بئر الحفي   

 4100 قفصة -سيدي علي بن عون   

 5700 مزونة  -سيدي بوزيد   

 7950 قفصة -المزونة   

 6150 قفصة -المكناسي   

 5950 قفصة -جلمة   

 1250 السند -منزل بوزيان   

 5950 القصرين -سيدي بوزيد   

 8000 سبيبة  -سيدي بوزيد   

 3650 فريانة   -سيدي بوزيد   

 3650 سبيطلة -سيدي بوزيد   

 7550 سبيطلة -المزونة   

 10100 ماجل بلعباس -سيدي بوزيد   

 2650 سبيطلة -جلمة   

 12300 الكاف   -سيدي بوزيد   

  

 جندوبة -أوالد حفوز 
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