
 الجمهورية التونسية
 وزارة النقل         

 عروس االدارة الجهوية للنقل ببن 

 بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بوالية بن عروس تعريفة النقل

 

 التعريفة بالمليم إلى من

 1700 تونس الخليدية

 700 نعسان الخليدية

 1000 1و 3و 4و 5و 6المروج  الخليدية

 1350 بن عروس الخليدية

 1000 تونس الزهراء

 1700 المالسين المحمدية

 600 فوشانة المحمدية

 1350 بن عروس المحمدية

 1350 تونس )شارع قرطاج( المحمدية

 1350 منتزه فرحات حشاد المحمدية

 1700 شارل نيكول المحمدية

 1000 السيجومي المحمدية

 1000 عمر المختار المحمدية

 1700 تونس )المنجي بالي( المحمدية

 700 المغيرة المحمدية

 1850 باب سعدون المحمدية

 1850 رادس الميناء المحمدية

 1000 سيدي حسين المحمدية

 700 شبدة المحمدية

 1000 نعسان عبر فوشانة المحمدية

 700 حي الطيب المهيري المحمدية

 700 حي العياري المحمدية

 1000 تونس المدينة الجديدة

 1000 (اإلداري الحيبن عروس ) 6و 5المروج 

 1000 تونس 4و 3و 1المروج 

 1350 تونس 6و 5المروج 

 1700 ميناء رادس المغيرة

 1000 تونس الياسمينات
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 التعريفة بالمليم إلى من

 1350 بن عروس برج السدرية

 700 حمام األنف برج السدرية

 1350 شوشة رادس برج السدرية

 1700 بئر القصعة برج السدرية

 1350 ميناء رادس برج السدرية

 1850 تونس برج السدرية

 1350 سبالة مرناق برج السدرية

 1350 مرناق برج السدرية

 1850 المروج برج السدرية

 1000 رادس الشاطئ السدرية برج

 1000 بومهل برج السدرية

 1000 نعسان بروطة

 1700 حمام األنف بروطة

 1700 بن عروس بروطة

 1850 تونس بروطة

 1850 بن عروس بوربيع

 700 المحمدية بوربيع

 1850 تونس بوربيع

 1350 المروج بوربيع

 1350 تونس بومهل

 600 الزهراء بومهل

 700 مرناق بومهل

 700 شوشة رادس بومهل

 1000 شوشة رادس حمام األنف

 1850 الكرم -حلق الوادي حمام األنف

 1350 تونس حمام األنف

 3900 المرسى الباساج حمام األنف

 1000 ميناء رادس حمام األنف
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 1000 بن عروس حمام األنف

 700 بومهل حمام األنف

 700 رادس حمام األنف

 1000 مرناق حمام األنف

 1700 بئر القصعة حمام األنف

 2350 المرسى حمام األنف

 1000 مرناق حمام الشط

 1700 تونس حمام الشط

 700 بومهل حمام الشط

 1000 رادس الشاطئ حمام الشط

 1000 رادس حمام الشط

 600 شوشة رادس رادس

 1000 تونس رادس

 1000 سوق الجملة رادس

 1000 تونس عبر مقرين رادس

 1000 تونس سوق الجملة

 1000 عمر المختار فوشانة

 1000 السيجومي فوشانة

 1350 المالسين فوشانة

 1000 بن عروس فوشانة

 1000 سيدي حسين فوشانة

 1350 شارل نيكول فوشانة

 1350 (الجزيرة )بابتونس  فوشانة

 1700 رادس الميناء فوشانة

 1700 باب سعدون فوشانة

 فوشانة

 حي الطيب المهيري

 700 عبر المغيرة إنزال

 700 1/2مفترق المروج  فوشانة

 700 مستشفى الياسمينات مرناق
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 :الجماعي كما يليتضبط تعريفة التاكسي  2018ماي  9طبقا للمقرر المؤرخ في 

 مليم 600 كلم 5المسافات التي ال تتجاوز  -

 مليم 700 كلم 9ز وكلم دون تجا 5المسافات التي تزيد عن  -

 مليم 1000 كلم 16كلم دون تجاوز  9المسافات التي تزيد عن  -

 مليم 1350 كلم 19كلم دون تجاوز  16المسافات التي تزيد عن  -

 مليم 1700 كلم 22كلم دون تجاوز  19المسافات التي تزيد عن  -

 مليم 1850 كلم 27كلم دون تجاوز  22المسافات التي تزيد عن  -

 مليم للبقعة الكيلومترية 69.5 كلم 27تي تزيد المسافات ال -

 

 التعريفة بالمليم إلى من

 1350 تونس مرناق

 600 الزاوية مرناق

 1000 بن عروس مرناق

 700 القصيبي مرناق

 700 تونس مستشفى الحروق

 600 6المروج  نعسان

 1350 تونس نعسان

 1350 (6المروج تونس )عبر  نعسان

 1000 مستشفى الياسمينات نعسان

 1000 بن عروس نعسان

 1850 المغيرة )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 2500 تونس )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 700 بوربيع )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 1350 المحمدية )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 1850 1المروج  )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 1700 فوشانة )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 3750 المرسى )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 2300 بن عروس )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 

 5200 الباساج  -المرسى  )المحطة االستشفائية(جبل الوسط 


