
كتّيب االستقبال
الخاص
بالسائقين

أهال بكم...

يــــــــــّة يد لـــــتبر ا ت  كبــــــا لمـــــــــــــر با لمـــختـــــــّص  ا ت  كـــــــــــــبـــــا لمر ا نــــــع  صـــــــــــا



معلومات مفيدة حول عملّيات النقل التي تقومون بها:

الّدخول إلى المنشأة يتّم مباشرة على مستوى مركز الحراسة من خالل المرور بالحواجز
(بالنسبة للمركبات المأذون لها) أو األبواب الدّوارة (بالّنسبة لألشخاص).

كتّيب االستقبال
    الخاص بالّسائقين

ركن المركبات 
     •  المساحة المقابلة للمدخل مخّصصة للّرجوع و ال يجب استعمالها في غير الّركن لمّدة وجيزة جّدا. 

     •  الّركن لمّدة طويلة (اللّيل) متوّفر على مستوى مؤّسسة DEBIAS (خلف موقف المركبات الخاّص بطاقم العاملين). 

عمليات التسليم / الحمل 
     •  تقّدموا بانتظام إلى مركز الحراسة الذي يقوم بتسجيل دخولكم و توجيهكم بدّقة.

بشكل عام                
     •  تفريغ المركبات يتّم في أسفل الموقع (استقبال هياكل المركبات)

     •  يتّم توجيه عملّية تفريغ الّسلع من ِقبل المخزن المركزي.
     •  حمل المركبات يتّم على مستوى موقف المركبات الخاص بالمنتجات التي ُينتظر تسليمها. 

أرقام مفيدة 
     •  مركز الحراسة (إيف سيندرا): 99 85 30 85 3 (0) 33+ 

     •  المخزن العام (ميشيل تانتارو): 75 91 37 84 6 (0) 33+ / 93 84 30 85 3 (0) 33+ 
     •  استقبال هياكل المركبات (ادموند ماينفوري): 65 80 01 37 6 (0) 33+ / 94 84 30 85 3 (0) 33+ 

أرقام الطوارئ (الليل)  
     •  مركز الحراسة:

 +33 (0) 3 85 30 85 99        
     •  مكالمات طارئة (عاّمة): 112 

     •  رجال اإلطفاء (حرائق – استعجاالت طبّية): 18 
     •  الشرطة / الدرك: 17 

الفنادق القريبة  
03 85 31 00 10 - REPLONGES 01750 ,742 r Croix Verte : Bresse-Saône  •     

     •  PERONNAS - Les coupes Blanches 75 : Formule 1 01960 -  الهاتف : 95 51 70 91 08

الطرق السريعة القريبة 
     •  A40 (المخرجين 3 و 4)

(« Replonges » مخرج) ليون :A406  •     
(Macon Sud مخرج) ليون جنيف :A6  •     

     •  A39: ستراسبورغ 

بعد كّل عملّية حمل لجسم المركبة أو هيكلها، يجب التقّدم مّرة أخرى إلى مركز الحراسة أثناء 
المغادرة، من أجل التمّكن من إنهاء إجراءات وصل التسليم.
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أهال بكم في مقّر المجموع
 ومصنعها الّرئيسّي ! 



 01310 POLLIAT - 1123 route de Mâcon :Total  •
01750 REPLONGES - 223 route de Bourg RD 1079  :Intermarché  •

 BP Truck Stop  •
 MACON 71000 (A40 Mâcon NORD أو A6 المخرج) Z.A Mâcon NORD    

    الهاتف: 40 59 37 85 03

 La Halte des Routiers  •
ثم    A 406 الطريق  أخذ   71000 VARENNES-LES-MACON  ,Les Arts   
الخروج على مستوى المخرج الثاني، التوّجه يمينا عند أّول ممّر دائري، ثّم التوّجه يسارا

N6: Varennes الهاتف: 44 70 34 85 03 

 Auchan Mâcon  •

االستــــقبال 
قاعـــة الســــائقيــــن 

الحمل
الهيكل

الحمل
المركبات 

الخميس  إلى  االثنين  سا 7 و 30 د إلى سا 11 و 45 د ومن 
سا 12 و 30 د إلى سا 15 و 45 د 

سا 8 إلى سا 11 و 45 د
سا 8 إلى سا 18 و سا 13 إلى سا 15 و 45 د 

سا 8 – سا 17  سا 8 – سا 13 و 30 د سا 7 و 30 د – سا 12  لجمعة  ا

التسليم
المخزن المواقيت

من أجل خدمة أفضل، ُيرجى احترام مواعيد العمل

إلى  إضافة  مياه  دورات  دّش،  بالحّمام،  خاّصة  مساحة 
مجّالت،  قهوة،  ماكينة  بالمياه،  مزّودة  لالستراحة  قاعة 
أمام  البناية  داخل  لكم  متاحة  اإلنترنت  خدمة  و  تلفزيون 
عند  عليكم  ُتقترح  غذاء  وجبة  الحراسة.  مركز  واجهة 
الظهر بسعر إجمالي قدره 9 يورو بمطعم المؤّسسة (من 

سا 11 و 45 د إلى سا 13)

استقبال
مخّصص
للسائقين 

محّطات الوقود المجاورة 

خدمات اإلطعام القريبة 

محالّت السوبر ماركت العاّمة 
Intermarché (Replonges)  •

من االثنين إلى الجمعة: سا 8 – سا 12 / سا 13 – سا 19 
السبت: سا 8 – سا 19 (دون توّقف) 

األحد: سا 8 – سا 12 
 – 223 route Bourg RD 1079 :العنوان

 01750 REPLONGES

من االثنين إلى السبت: سا 8 و 30 د – سا 21 و 30 د
R.N. 06 – Kilomètres 400 :العنوان

 71000 Mâcon
 (01 Mâcon Nord المخرج A40 الدخول من الطريق

الحّمـــــــــام 



ُيرجى احترام الفتة السالمة التي توّضح وجود خطر معّين داخل الموقع.

تتواجد ممّرضة كّل يوم من سا 8 و 30 د إلى سا 17 إضافة إلى جهاز إزالة الرجفان 
على مستوى مركز الحراسة. 

إرشادات السالمة

يمنع التدخين داخل الموقع في غير المنطقة المخّصصة لذلك
والمتواجدة بجانب مطعم المؤّسسة. 

مخّطط الموقع 

A40 Autoroute des Titans الطريق السريع

 79 لفرعّية  ا الطريق 
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 Vonnas طريق 
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المطعم

مطالة الفوالذ
المقاوم للّصدأ

 تصنيع األلواح المرّققة

الطالء بالمسحوق 

مطالة هياكل السيارات 

مخزون نجارة
الرغوة

المخزن
 191

الوجه
األمامي 

خّط المركبات الخفيفة
عّمال أجهزة التبريد
للسّيارات النفعّية 

خّط المركبات النفعّية الخفيفة

خّط األبواب 

  إطارات

نحو استقبال
هياكل

المركبات 

المخزن 010
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 االستقبال

 حجرة التمريض
مساحة خاّصة

بالسائقين 

مركز الحراسة 

خل لمد  ا
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BP 43 - F - 01 380 ST-CYR-SUR-MENTHON  - 129 ROUTE DE VONNAS - Tel : 33 (0)3 85 30 85 30
communication@lamberet.fr  :r البريد اإللكتروني

كتّيب االستقبال
الخاص بالسائقين 

ن كــــــو مــــا

– بـــــورغ 
بريـــــــس  – أون 

سيـــــر-  – ســـان 
ميـــــنتو  ســـور- 

 جنيف

ســـــور فــــيلفرانش 
ســــــاون   –

ن ليو

يتيان ا  سانت 

A 40

A 40

A 6

A 7

A 47

A 89

A 43

A 32 A 
42

A 48

يــــــــــّة يد لـــــتبر ا ت  كبــــــا ملـــــــــــــر با ملـــختـــــــصّ  ا ت  كـــــــــــــبـــــا ملر ا نــــــع  صـــــــــــا


