
2020 فيفري 15بداية من 2020 فيفري 15بداية من 

الخط
التعريفة 

(بالمليم)
الخط

التعريفة 

(بالمليم)

18300القرصين- المهدية 14650تونس-  المهدية 

15500سبيطلة- المهدية 16850تونس- الشابة 

ة  16850قابس - المهدية 16850تونس- هبير

بان  14200قابس- الجم 15450تونس- شر

14350قابس-  الشابة 14850تونس- السواسي 

14700تونس- الجم 

بان-  المهدية 14650تونس-  سيدي علوان  5850شر

900التاللسة- الجم 14850تونس- قصور الساف 

1100الصعدة- الجم 13750تونس- بومرداس 

1500ساقية الخادم - الجم 20050الكاف- المهدية 

رت  - المهدية  ز بان- الجم 20250بنز 2550شر

ة- الجم 19300باجة -  المهدية  4350هبير

الجم- السواسي 11700نابل - المهدية   1100

بومرداس- السواسي 10900الحمامات - المهدية   1850

بان- السواسي 10400براكة الساحل- المهدية  1300شر

كركر- السواسي 12650قرمبالية- المهدية   1500

ة  - السواسي 3400المنستنر- المهدية  3100هبير

750الغضابنة- الشابة 2250قرص هالل-  المهدية 

750ملولش- الشابة 1250البقالطة-  المهدية 

التاللسة- المهدية 2750جمال - المهدية   2450

ن- المهدية  المكنير الجم- المهدية 2000   3300

طبلبة- المهدية  1250الحكائمة- المهدية 1550 

السواسي- المهدية 5600المنستير  - السواسي   4650

الشابة- المهدية 3500جّمال  - السواسي   2750

الشتوين- المهدية 4850قرص هالل  - السواسي   1350

2000الشوارعية - المهدية 3400جّمال  - الجم 

الصعدة- المهدية 4150قرص هالل-  الشابة   2050

الغضابنة- المهدية 2300قرص هالل-  سيدي علوان   2000

2300بومرداس- المهدية 2250قرص هالل- قصور الساف 

ز-  المهدية  ساقية الخادم- المهدية 21450مدنير  1800

1750سيدي علوان- المهدية 27750راس الجدير-  المهدية 

900شيبة- المهدية 6600سيدي بو علي- المهدية 

950قصور الساف- المهدية 26150بن قردان - المهدية 

ملولش- المهدية 23650جربة - المهدية   3600

ة - المهدية 25700راس الجدير-   الجم  7450هبير

8000صفاقس- المهدية 24100بن قردان- الجم 

وان عنر السواسي و كركر- المهدية  5500صفاقس- الشابة 8700القنر

5300صفاقس- الجم 6450أوالد الشامخ - المهدية 

وان  - السواسي  4200صفاقس- ملولش 4300القير

1450جبنيانة - ملولش 2050أوالد الشامخ - السواسي 

7500صفاقس- قصور الساف 
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                         المهدية
2020 فيفري 15بداية من 

سوسة- المهدية  2020 فيفري 15بداية من 4850 
بوفيشة- المهدية  850سيدي علوان-  قصور الساف 9000 

ادعة- قصور الساف 5500سوسة- الجم  الير  700

1350التاللسة- قصور الساف 4850سوسة-  سيدي علوان 

2150الجم- قصور الساف 4700سوسة- السواسي 

3300السواسي- قصور الساف 4850سوسة- قصور الساف 

النفيضة- المهدية  1850الشابة- قصور الساف 7600 

700الشتوين- قصور الساف 22100تطاوين- الجم 

وان- أوالد الشامخ  القير 1150الصعدة- قصور الساف 2300 

ة  سوسة- هبير 1050الغضابنة- قصور الساف 6850 

بان- قصور الساف 7250سوسة- الشابة  5150شر

بان  2550ملولش- قصور الساف 5250سوسة- شر

وان- الجم  1700العامرة - ملولش 5450القير

15100سيدي علي بن عون- المهدية 4750قرص هالل عير المهدية- الشابة 

12650سيدي بوزيد- المهدية9000صواف- الجم 

ي- المهدية 
15450بير الحفن

بان  11750سيدي علي بن عون- شر
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