
 

 

 

  بمدينة تونسبمدينة تونس  ""لواجلواج  ""  حطات سيارات األجرةحطات سيارات األجرةمم

  ::ات لسيارات األجرة لواج بكل من باب سعدون، باب عليوة والمنصف بابات لسيارات األجرة لواج بكل من باب سعدون، باب عليوة والمنصف باببمدينة تونس ثالث محطبمدينة تونس ثالث محطتتواجد تتواجد             
  

  مالحظاتمالحظات  العاملة بالمحطةالعاملة بالمحطة  الخطوطالخطوط  العنوانالعنوان  المحطةالمحطة

محطة سيارات محطة سيارات 

"  "  لواجلواج""األجرة األجرة 

  بباب سعدونبباب سعدون

شارع الحبيب شارع الحبيب 

  بوقطفةبوقطفة

: : واليات الشمال والشمال الغربيواليات الشمال والشمال الغربي

بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، 

ماطر، منزل بورقيبة ، ماطر، منزل بورقيبة ، طبرقة، طبرقة، 

  ......مجاز الباب، مجاز الباب، 

في أرض تابعة لها في أرض تابعة لها ، ، 02020202في سنة في سنة   فوتت بلدية تونسفوتت بلدية تونس

متواجدة بين نهج المستشفى العسكري ونهج الناعورة الكبيرة متواجدة بين نهج المستشفى العسكري ونهج الناعورة الكبيرة 

بمنطقة بمنطقة   SSTTIILLلشركة لشركة   ةةوطريق الجيش الوطني ومحاذيوطريق الجيش الوطني ومحاذي

لفائدة االتحاد التونسي لصناعة والتجارة لفائدة االتحاد التونسي لصناعة والتجارة العمران، العمران، 

بغاية إقامة محطة لسيارات األجرة بغاية إقامة محطة لسيارات األجرة ، ، والصناعات التقليديةوالصناعات التقليدية

لواج وتوابعها بديلة لمحطة سيارات األجرة لواج بباب لواج وتوابعها بديلة لمحطة سيارات األجرة لواج بباب ""

  . . سعدونسعدون

  

محطة سيارات محطة سيارات 

" " لواجلواج""األجرة األجرة 

  بباب عليوةبباب عليوة

ساحة باب ساحة باب 

نهج نهج //عليوةعليوة

  سيدي البشيرسيدي البشير

وسليانة وسليانة   ..(..(نابل،نابل،))الوطن القبلي الوطن القبلي 

  وزغوانوزغوان

البلدية البلدية راجعة بالملكية لبلدية تونس وتقوم باستغاللها الوكالة راجعة بالملكية لبلدية تونس وتقوم باستغاللها الوكالة 

للتصرف في إطار اتفاقية تصرف مبرمة بينها وبين بلدية للتصرف في إطار اتفاقية تصرف مبرمة بينها وبين بلدية 

  ..تونستونس
  

، حال ، حال ""المنصف بايالمنصف باي""تم نقلة محطة باب عليوة إلى محطة تم نقلة محطة باب عليوة إلى محطة تتسس

إنجاز اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمحطة إنجاز اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمحطة 

التي التي وو  ،،بالمنصف بايبالمنصف باي  ""لواجلواج""عصرية كبرى لسيارات النقل عصرية كبرى لسيارات النقل 

  ..بهذا القطاعبهذا القطاع  ع كل الخطوط العاملةع كل الخطوط العاملةسيتم بها تجميسيتم بها تجمي
  

محطة سيارات محطة سيارات 

األجرة لواج األجرة لواج 

  ""المنصف بايالمنصف باي""

زوايا أنهج زوايا أنهج 

حمودة باشا حمودة باشا 

وتركيا وعبد وتركيا وعبد 

الرزاق الرزاق 

  الشرايبيالشرايبي

    واليات الوسط والجنوبواليات الوسط والجنوب

  
قصر هالل، قصر هالل،   ،،المنستيرالمنستير  سوسة،سوسة،))

  ،،المهدية، الشابةالمهدية، الشابةطبلبة، طبلبة،   جمال،جمال،

، سيدي ، سيدي السواسي، قصور السافالسواسي، قصور الساف

لمزونة، لمزونة، الرقاب، االرقاب، ا  بوزيد،بوزيد،

منزل منزل   المكناسي، جلمة السبالة،المكناسي، جلمة السبالة،

السبيخة، حفوز السبيخة، حفوز القيروان، القيروان، بوزيان، بوزيان، 

العال، نصر هللا، الحاجب، العال، نصر هللا، الحاجب، 

، قفصة، ، قفصة، فريانةفريانة  ،،سبيطلةسبيطلةالقصرين، القصرين، 

  قابس،قابس،جبنيانة، جبنيانة، صفاقس، صفاقس،     توزر،توزر،

، ، مارث، مدنينمارث، مدنينالحامة، مطماطة، الحامة، مطماطة، 

بن قردان، جربة، جرجيس، دوز، بن قردان، جربة، جرجيس، دوز، 

  (.(.....، قبلي،، قبلي،تطاوينتطاوين

  

  

قامت بلدية تونس بالتفويت لفائدة اإلتحاد التونسي للصناعة قامت بلدية تونس بالتفويت لفائدة اإلتحاد التونسي للصناعة 

  : : والتجارة والصناعات التقليدية في كل منوالتجارة والصناعات التقليدية في كل من

  

لى حافة نهج عبد الرزاق الشرايبي لى حافة نهج عبد الرزاق الشرايبي العقار الكائن عالعقار الكائن ع: : 11الفضاء الفضاء 

المستغل حاليا كمحطة لسيارات األجرة لواج بالمنصف باي المستغل حاليا كمحطة لسيارات األجرة لواج بالمنصف باي 

قصد تهيئة واستغالل الفضاء كمحطة قصد تهيئة واستغالل الفضاء كمحطة   ،،((70027002في سنة في سنة ))

مع توفير جميع مستلزمات مع توفير جميع مستلزمات " " لواجلواج""عصرية لسيارات األجرة عصرية لسيارات األجرة 

  ..وضروريات وحاجيات مختلف المتدخلين فيها وروادهاوضروريات وحاجيات مختلف المتدخلين فيها وروادها
  

قطعة األرض الكائنة قطعة األرض الكائنة (: (: سوق المنصف باي سابقاسوق المنصف باي سابقا))  22الفضاء الفضاء 

في سنة في سنة ))بزوايا أنهج إيطاليا وتركيا وعبد الرزاق الشرايبي بزوايا أنهج إيطاليا وتركيا وعبد الرزاق الشرايبي 

محطة واحتواء إدماج محطتي باب عليوة محطة واحتواء إدماج محطتي باب عليوة ، لتوسيع ال، لتوسيع ال((70007000

والمنصف باي، في فضاء واحد واستغالله كمحطة موحدة والمنصف باي، في فضاء واحد واستغالله كمحطة موحدة 

  ..لسيارات األجرة لواجلسيارات األجرة لواج

  

  

  



ستواصل بلدية تونس مساعيها لتحسين عرض وقوف السيارات وتحسين الخدمات المقدمة ستواصل بلدية تونس مساعيها لتحسين عرض وقوف السيارات وتحسين الخدمات المقدمة 

  ..بهذا المجالبهذا المجال

البلدية لتسهيل الحياة الجماعية البلدية لتسهيل الحياة الجماعية   وتعول بلدية تونس على المواطنين الحترام جملة التراتيبوتعول بلدية تونس على المواطنين الحترام جملة التراتيب

  ..في المدينةفي المدينة
  
 


