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       الممخـــــــــص  

االستثمار في رأس ماليا البشري و اعتباره أصل ميم  إلىأظيرت الدراسات الحديثة أىمية التوجو 

استغالل أفكاره في و تطويره وجب عمييا تنميتو و ، االستمرار و البقاء من تتمكن حتى من أصوليا

, ولقياس قدرة ىذا النوع من وجي،الحل لكيفية البقاء في ظل المنافسة و االنفتاح التكنول إيجاد

و حاولنا إسقاط ؛االستثمار عمى التأثير في أداء المنظمة اعتمدنا عمى نموذج القيمة المضافة

 .أليانس لمتأميناتالدراسة عمى منظمة جزائرية 
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Abstract : 

     The last studies seen the importance of the investissement in humain 

capital, also considurate it in important actif in to stay and continue. 

That means  the organization have to devalope it  and explate his ideas 

to  find the resolution. To evaluate this type of investissement effects 

the performance  we adepte the add value model and we try to project 

this study on algeria organization alliance assurance 
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