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

التعريفة الخطالتعريفة الخط

ن- قابس 24800*س. تونس عبر ط- قابس  5500مدني 

وان و النفيضة- قابس  11550حومة السوق عبر خلف هللا-قابس 23400تونس عبر القبر

11300ميدون  عبر خلف هللا-قابس 26450س. تونس عبر ط- الحامة 

تونس- مطماطة  12850جربة عبر جرجيس- قابس 27250 

10750بن قردان- قابس 24250تونس - المطوية 

10050جرجيس- قابس 24200تونس - وذرف 

رت عبر ط- قابس  ن
1أ. س. ببن 8600ميدون عبر الجرف- قابس 29000**  

8300حومة السوق عبر الجرف- قابس 29000*س . ماطر عبر ط- قابس 

ل بورقيبة  عبر ط- قابس  ز
6700الجرف- قابس 28950*س. مبز

ز-حامة قابس 22250نابل - قابس  12150بنقردان عبر مدنير

12550قابس ـ رأس الجدير21650الحمامات - قابس 

9750حومة السوق عبر مارث و أجيم -حامة قابس 21200براكة الساحل- قابس 

ز-حامة قابس 17050سوسة- قابس  7300مدنير

5100حومة السوق عبر أجيم-مارث 17450النفيضة- قابس 

ز- مارث 19400سوسة عبر صفاقس-مارث  مدنير  2750

7900بنقردان-مارث 17850سوسة -الحامة 

4000الجرف - مارث 16900قرص هالل -قابس 

7000جرجيس- مارث 15600المهدية- قابس 

ل الحبيب- قابس 13300الشابة - قابس  ن 5350مبن

4650الحشيشينة - قابس 13150الجم- قابس 

وان- قابس  ز - قابس 13900القب  4300كوتير

3100عرام- قابس 12100بوحجلة  - قابس 

اردة - قابس  3050مطماطة القديمة- قابس 10100الشر

3000الزارات-قابس 16000شبيكة- قابس 

وان-مارث  2700مارث- قابس 16000القبر

وان-مطماطة الجديدة  2300الحامة- قابس 15250القبر

2100العكاريت- قابس 16450القرصين- قابس 

ز- قابس 13850فريانة عبر قفصة-قابس  2050زرقير

1900مطماطة الجديدة- قابس 14950سبيطلة - قابس 

1450كتانة  - قابس 11900سيدي بوزيد عبر المكناسي- قابس 

1400وذرف- قابس 9150الرقاب عبر المزونة- قابس 

1150المطوية- قابس 6200المزونة-قابس 

700المدو - قابس 8350المكناسي- قابس 

ي- الحامة 10750سوق الجديد- قابس 
7200السق 

ل بوزيان عبر -  قابس  ز
4850مطماطة- الحامة GP19750مبز

ل بوزيان عبر-  قابس   ز
ل الحبيب- الحامة GP158600مبز ز 4350مبز

1700القريعي- الحامة 9600صفاقس- قابس 

1700بن غيلوف- الحامة 12100الحنشة- قابس 

950المنصف- الحامة 7500ببر علي بنخليفة- قابس 

5100مطماطة- مارث 7050المحرس- قابس 

ة- قابس  2650دخيلة توجان- مارث 3550الصخبر

ز - مارث 11400صفاقس-حامة قابس  1650تونير

1250كتانة-مارث 11850صفاقس عبر قابس-مارث 

V150918 10750صفاقس-مطماطة الجديدة 
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14000توزر- قابس 8950تطاوين- قابس 

15500نفطة عبر قبلي وتوزر- قابس 16250ذهيبة- قابس 

10550قفصة- قابس 13600رمادة - قابس 
ز 10750قفصة-حامة قابس10750حامة قابس ـ تطاوين عبر مدنير

ل الحبيب ـ قفصة10750تطاوين- الحامة  ز 5400مبز

12250مارث ـ قفصة 7900غمراسن - قابس 

ز-مارث  8650وذرف ـ قفصة6100تطاوين عبر مدنير

11450قابس ـ السند عبر المزونة8400قبلي- قابس 

9050قابس ـ القطار10550دوز- قابس 

22150قابس ـ الكاف8700سوق األحد عبر قبلي-قابس 

12700قابس ـ ماجل بلعباس10750قبلي عبر قابس- مارث 

11550قابس ـ سيدي بوزيد عبر مزونة6050قبلي- حامة قابس 

9700قابس ـ سيدي بوزيد عبر مزونة والرقاب27200*مارث ـ تونس عبر ط س

10050مارث ـ ببر علي بن خليفة 12400قابس ـ الفوار عبر قبلي ودوز

5100مارث ـ جربة عبر آجيم26700*مطماطة الجديدة ـ تونس عبر ط س

9700قابس ـ دوز عبر مطماطة19000*مطماطة الجديدة ـ سوسة عبر ط س

وان والفحص 6950الحامة ـ سوق األحد24550مطماطة الجديدة ـ تونس عبر القبر

وان والفحص 11850قابس ـ الفوار عبر قبلي والبليدات25100مارث ـ تونس عبر القبر

P1510750قابس ـ السند عبر سيدي منصور و 12550قابس ـ سيدي علي بن عون

13300قابس ـ قفصة عبر مزونة20750قابس ـ جندوبة

11900توزر- حامة قابس9700قفصة- المطوية 

20100زغوان- قابس 5650أوالد منصور بلخبر- قابس 

16800المنستبر- قابس 13800قابس عبر قفصة-  سيدي علي بن عون 
ةقابس - سيدي علي بن عون  16900قرص هالل- قابس 12600عبر المزونة والصخب 
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