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(بالمليم)التعريفة الخط(بالمليم)التعريفة الخط

ن   تونس- مدني  11050جرجيس ـ بئر علي بن خليفة 29550 

18550صفاقس- بن قردان  31300تونس عئر الجرف- جربة 

خلف هللا-  حومة السوق  17650صفاقس-  جرجيس 34700تونس عئر

31550زغوان-   بن قردان 33800تونس-  بن قردان  

ن  32600تونس-  جرجيس  11300دوز- مدني 

خلف هللا-  ميدون   ن  34900تونس عئر 15800سوق األحد- مدني 

ن  وان-  مدني  رت عئر القئ  ن
ن 31800بئن القرصين- مدني   21150

رت-  بنقردان  ن 23200القرصين       -  حومة السوق 34850بئن

14800سبيطلة -   حومة السوق 39600ماطر-  بنقردان 

ل بورقيبة-  بنقردان  ن ن 37800مئن 19450سبيطلة -  مدني 

رت-  رأس جدير   ن ن 39800بئن 18400فريانة         -   مدني 

ن   نابل-  مدني  ن 27350  17200ماجل بلعباس- مدني 

نابل-  بن قردان   القرصين- راس الجدير  31750   27400

ن   سوسة-  مدني  25650سبيطلة -  راس الجدير 21150 

23300ماجل بلعباس-  راس الجدير 27500سوسة عئر خلف هللا-  ميدون  

24700فريانة       -   راس الجدير 24700سوسة عئر الجرف-  ميدون  

القرصين- بن قردان  25800سوسة- بن قردان         25350

23800سبيطلة -  بن قردان 25750سوسة- جرجيس 

21550ماجل بلعباس-   بن قردان 24400سوسة عئر الجرف- حومة السوق 

سوسة- رأس جدير  دوز عئر مطماطة- جربة 28150   15700

ن  28250ميدون ـ سوسة عئر جرجيس 21200المنستي - مدني 

ن   المهدية- مدني  ن  19850  قرص هالل- مدني   21150

المهدية- راس الجدير   قرص هالل- بنقردان  25700   26350

المهدية- بن قردان   25500المنستئ - بن قردان  24200  

المهدية- جربة   جّمال- بنقردان  21900   24300

الجم- راس الجدير   ن 23800  14750قفصة  -  مدني 

الجم- بن قردان   20900قفصة -  رأس الجدير 22300 

ن   وان- مدني  القي  18950قفصة عئر الجرف- جربة 18500 

وان- رأس جدير   القئ  18950قفصة -  بن قردان 24750 

وان-   بن قردان  ن 22900القئ  18650توزر -   مدني 

ن   صفاقس- مدني  25100 جربة  ـ توزر عئر جرجيس 14200 

23000توزر -  بن قردان 20700صفاقس عئر جرجيس-   جربة 

22700توزر عئر الجرف-   جربة 15900صفاقس عئر الجرف-  جربة 

ن 19150صفاقس عئر خلف هللا-  ميدون   27800جندوبة -   مدني 

32300جندوبة -  بن قردان 16900صفاقس عئر الجرف-  ميدون  

ن 14000جربة ـ بئر علي بن خليفة 3300تطاوين -  مدني 

ن ـ بئر علي بن خليفة ن 12300مدني  2650غمراسن -  مدني 

8600جربة ـ تطاوين عئر الجرف 16700بن قردان ـ بئر علي بن خليفة

ن ـ ذهيبة 6950الجرف ـ تطاوين12000مدني 
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ن ـ رمادة ن  8950  مدني  2100الغرابات- مدني 

ن- رأس جدير  ن  10900تطاوين عئر مدني  1900بوغرارة-  مدني 

ن  8350تطاوين -  رأس جدير  1400سيدي مخلوف-  مدني 

ن  8150تطاوين -  جرجيس  1450القرص الجديد- مدني 

8500رأس الجدير- ميدون  5900تطاوين عئر الصمار-  بنقردان 

أجيم- ميدون  10400تطاوين عئر خلف هللا   -  ميدون   1850

ن   المطار- ميدون  5500قابس- مدني   1550

قابس عئر جرجيس- جربة  سدويكش- ميدون  12850   700

12550قابس- رأس جدير  

خلف هللا -  حومة السوق  تطاوين عئر
ن 10150ومدني 

ن- بنقردان  8300تطاوين عئر الجرف- حومة السوق 12150حامة قابس عئر مدني 

حامة قابس عئر أجيم - حومة السوق  

ومارث
8500رأس جدير-  حومة السوق 9750

ن  5500رأس الجدير- جرجيس 7300حامة قابس - مدني 

2250رأس الجدير-  بن قردان  5100مارث عئر أجيم- حومة السوق 

ن  4000مارث -  الجرف  8250جربة عئر جرجيس- مدني 

ن   ن  2750مارث- مدني  6450حومة السوق- مدني 

ن  11450قابس عئر خلف هللا-  ميدون   خلف هللا- مدني  6350ميدون عئر

ن  8600قابس عئر الجرف-  ميدون   5500بن قردان-  مدني 

خلف هللا-  حومة السوق  ميدون- بن قردان  11450قابس عئر  6550

2700الشهبانية- بن قردان  8300قابس عئر الجرف-  حومة السوق 

1900نزل بالمريفا- حومة السوق 7900مارث-  بن قردان  

1850سيدي سليم- حومة السوق 10750قابس- بن قردان  

4000ميدون-  جرجيس 10050قابس- جرجيس 

مارث- جرجيس  4000جربة- جرجيس 7000 

3300بن قردان-  جرجيس 6700قابس- الجرف  

الجدارية- جرجيس 10400تطاوين عئر خلف هللا- ميدون    2750

ن   2200الغرابات-  جرجيس 1400البئر األحمر-  مدني 

ن   رأس جدير- مدني  قاللة-  حومة السوق 7550    1350

ن   جربة عئر الجرف- مدني  1350دار جربة- حومة السوق 5200 

ن   ربانة-  أجيم   4500جرجيس- مدني   1250

ن   ن- حومة السوق 3300الجرف- مدني  محبوبي   1250

ن   1200سدويكش-  حومة السوق 2650الشهبانية-  مدني 

ن   قاللة- ميدون  2650غمراسن- مدني   1050

ن   1050الرندي- حومة السوق 2550بن خداش- مدني 
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ي- جرجيس 1050جربة بيتش- حومة السوق  1400شماخ  حسي الجربر

ي- جرجيس 1050صدر بعل- حومة السوق  1000حسي الجربر

علوان- جرجيس 1050ميناكس- حومة السوق     1000

850شماخ-  جرجيس 1000ميدون-  حومة السوق 

850الخربة- جرجيس 1000نزل بنلوب-  حومة السوق 

750خوي الغدير- جرجيس 1000ياسمينة-  حومة السوق 

القريبيس- جرجيس  700العقلة-  جرجيس 900 

700الجامع األسود- جرجيس 900نزل أبو نواس-  حومة السوق 

الحسيان- جرجيس 900نزل بالم بيتش-  حومة السوق     700

مزراية- حومة السوق  الرجاء- جرجيس 900   700

ربانة- حومة السوق  700السويحل- جرجيس 850 

حمادي- جرجيس  700العارف- جرجيس 700  

بان- جرجيس  700العرايضة- جرجيس 700شكئ 

صانغو- جرجيس  الموانسة- جرجيس 700   700

ن- حومة السوق  القشعيي  الميناء- جرجيس 700   700

المطار- حومة السوق  700الهشام- جرجيس 700 

أوليس- حومة السوق  850نزل المدينة- حومة السوق 700 

القنطرة- حومة السوق  750نزل  الجزيرة-  حومة السوق 1650 

ل-حومة السوق  ن جربة مئن الماي-  حومة السوق 1650   700

ي معقل- حومة السوق 
بنن الرياض- حومة السوق 1600   700

تانيت- حومة السوق  القرع- حومة السوق 1600   700

اجيم- حومة السوق  700باألحمر- جرجيس 1400  

ي- حومة السوق 
700كواترو- جرجيس 1400نزل  ياب 

مليتة- حومة السوق  1400الجرف- بوغرارة 700 

صدغيان- حومة السوق  الماي- أجيم  700   1000

ن- حومة السوق  ن غئ  قاللة- أجيم  700   700

األبيقلة- جرجيس  ربانة- ميدون  1650   1000

الرصيفات- جرجيس  2900جرجيس ـ ميدون1600 

القنطرة- جرجيس  24350جربة ـ المنستئ 1450 

ن 1400خلف هللا- جرجيس  15300سيدي بوزيد- مدني 

21650سيدي بوزيد- رأس الجدير 10600تطاوين عئر جرجيس- جربة 

19700سيدي بوزيد- بن قردان 6950جربة- بن قردان 

ن  رت عئر - مدني  ن
17400سيدي بوزيد عئر الجرف- جربة GP133450بئن

دون اعتبار القسط الموظف عل الحريف من معلوم العبور ب ط س
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