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 2016يناير  18، برشلونة

 للنشر الفوري 

 بيان صحفي

 GRUPO PEFACOلموّظفي  اتبو دفع ضعف الر  
 

اتب مضاعفة و بتقديم ر  20 الـتأسيسها بذكرى  Grupo Pefacoاحتفلت الشركة الرائدة لأللعاب والترفيه والفنادق الفاخرة في أفريقيا، 

 13الفائزين بمناسبة حدث احتفالي في كلٍّ من الدول الـ  أسماء تحت إشراٍف قضائي. وقد تّم اإلعالن عن اختيارهم بالقرعةلموّظفين تّم 

 موجودة. Grupo Pefaco  حيث شركة

، موّظفين من توغو، موّظف من فاصووقد تضاعف بذلك الدخل الشهري لثالثة موّظفين من ساحل العاج، ثالثة موّظفين من بوركينا 

 Grupo Pefaco شركةوأعلنت  هذه المسابقة شعبّية كبيرة نالتبنين، موّظف من نيجيريا، موّظف من الكونغو وموّظف من باراغواي. 

 األرباح والعموالت... االنتفاع، المشاركة فيفز الديناميكّية الداخلّية: المكافآت، تحوير أدواٍت أخرى عن نّيتها في التخطيط لتط

، التي تؤّكد على ةالكفاء جوربأفي إدارة الموارد البشرّية، يرتبط الراتب المضاعف بنظرّيات "كاينز" الجديدة الخاصة  نشيطةفي قلب سياسة 

لخّريجين ل الشركة الواقع، يساهم الراتب المضاعف في التأثير على إنتاجّية الموّظفين وعلى اجتذابدور الدافع في أداء العمل. في 

 الشباب.األفريقّيين 

هو التطّور في الشركة  ،هذا التطّلبلنظير الطبيعي وال ،مدير متطّلب: "أنا Grupo Pefaco شركةوقد صّرح "فرانسيس بيريز"، رئيس 

 جزء ال يتجزأ من العمل التطّوعي االجتماعي". في أفريقيا متينة قتصادّيةتنمية اتأمين و يم. اإلقل في والعمل االجتماعي

 Grupo Pefaco معلومات عن شركة

Grupo Pefaco  أكثر اوليفييه كاورو" و"بيريز "فرانسيس. توّظف المجموعة بإدارة مؤّسسيها الفنادقو األلعاب والترفيهشركة متخّصصة في مجاالت ،"

دولة (بنين، بوركينا فاصو، بوروندي، الكونغو، ساحل العاج، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، توغو، باراغواي،  13موّظف في  3000من 

 www.pefaco.comإسبانيا والبرتغال). 

Pefaco International عاب والترفيه تابعة لـ شركة فرعّية لـأللGrupo Pefaco تنشئ وتستثمر األجهزة الترفيهّية في األماكن المتاحة لأللعاب ،

 Pefacoحانة شريكة. حّققت  350صالة لعب و 280. وتمتلك الشركة أكثر من Lydia Ludicوالترفيه في أفريقيا تحت عالمتها التجارّية 

International  وتقوم استراتيجّية الشركة على جهود نموٍّ سريع، من خالل اقامتها في بلداٍن جديدة، 2014ورو في عام مليون ي 43رقم مبيعات قيمته .

في عام  10000إلى  2015عام  5000سنوات (من  5والحصول على تراخيص جديدة وعملّيات االندماج والتمّلك، لمضاعفة اآلالت الترفيهّية خالل 

2020 .(Pefaco International في بورصة مالطا تحت رمز  مدرجةPFC .www.pefacointernational.com 

 

Pefaco Hotels شركة فرعية للفنادق تابعة لـ ،Grupo Pefaco تصّمم، تمّول، تبني وتستثمر المنتجعات الفاخرة في أفريقيا الوسطى وأفريقيا ،

فندق  *Pefaco Hotel Alima Palace 5حالّيًا على أربعة منتجعات: اثنين تستثمرهما في جمهورّية الكونغو(  Pefaco Hotelesالغربّية. تحتوي 

نجوم، في برازافيل) ومنتجعين قيد التطوير،  5مايا مايا بيفاكو فندق    *Pefaco Hotel Maya Maya 5في أويو، و ،نجوم 5 باالس بيفاكو اليما

Pefaco Hotel Prestige Brazzaville 5*   نجوم (جمهورية الكونغو) و 5بريستيج برازافيل بيفاكو فندقPefaco Hotel Prestige Lomé 5* 

 www.pefacohotels.comنجوم (جمهورّية توغو).  5فندق بيفاكو بريستيج لوميه 
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