Chedid Capital's bespoke HR software EDARAT sees Dubai debut, eyes MENA SME
rollout
E-DARAT was built and designed as a swift, smart, and intuitive ‘people
management’ solution for SMEs
Press Release
Dubai – Under a major digital transformation drive for its partner and client network, Chedid
Capital, a leading financial and investment group specialized in insurance and reinsurance in the
Middle East, Africa and part of Europe, announced the launch of E-DARAT, its bespoke tech
platform for HR and employee benefit management.
Incepted by the group in 2019, E-DARAT was built and designed as a swift, smart, and intuitive
‘people management’ solution for SMEs, helping them navigate challenges associated with people
productivity and resource management, and catalysing their day-to-day digital and tech
transformation on a centralized platform.
“When we first set out to develop E-DARAT as an end-to-end platform for ‘people management’,
our focus was on technology, design, and user experiences with purpose and impact. Simply put,
we want to help SMEs and businesses of all sizes manage the delicate balancing act between their
operational efficiency, business profitability, and employee productivity. E-DARAT’s role in this
chain is to simplify complex technology for businesses and people to help them better manage
their time and resources, and operate in a transparent and measurable ecosystem,” commented
Farid Chedid, Chairman and CEO at Chedid Capital Holding.
“This focus is very much rooted in our group’s digital and tech transformation strategy and
philosophy. Technology often moves at a pace too overwhelming for businesses, and more so for
SMEs. We believe in making it accessible and approachable to level the playing for businesses of
the future, enabling people to focus on what they do best, and spend time where it matters most,”
he added.
Through E-DARAT’s web and mobile application, SMEs are able to streamline, digitize and
automate most of both their strategic operations and time-consuming routine processes and
paperwork – from HR policy setup, to attendance management, to employee on-boarding, to leave
requests, to payroll cycles, to data-led performance appraisals. They can also access Chedid
Capital’s robust network of insurance and reinsurance partners, where they can get introduced to
brokers through the platform for company-wide insurance plans and policies.
E-DARAT’s Android and Apple mobile app also offers employees on-the-go functionalities, such
as fingerprint punch-in/punch-out, leave request management, and access to health facilities

covered by their insurance plans. Depending on their role in the people and employee benefit
management chain, E-DARAT users – including HR managers, line managers, employees are
offered multiple access points and personalized dashboards.
E-DARAT’s functionalities are powered by cutting edge technology and cybersecurity
infrastructure. The platform’s OCR (Optical Character Recognition), which translates information
in scanned documents that contain text into machine-readable text, allows HR managers to upload
employee information by simply scanning personal ID documents. For extra security, E-DARAT
databases are also plugged into the UAE-based Microsoft AZURE cloud computing services.
About Chedid Capital Holding
A financial holding company, Chedid Capital is a leading investment group in the insurance and
reinsurance fields. The group operates in 45 countries across Europe, the Middle East, Africa, and
most recently Pakistan and the South East of the Indian continent via its Beirut, Casablanca,
Jeddah, Doha, Dubai, Khobar, Limassol, London, Port Louis, Riyadh, and Sharjah offices. Its
subsidiary, Chedid Re, a Lloyd’s official broker, is among the 20 largest reinsurance brokers in
the world.

"شديد كابيتال" تطلق تطبيق  E-DARATالذكي لتنظيم
وتطوير الموارد البشرية آليا
بيانات صحفية
دبي –في خطوة ة مميزة ،أعلنت "شديد كابيتال" القابضة ،المجموعة المالية الرائدة عالميا ً في توفير حلول التأمين في الشرق
األوسط وإفريقيا وجزء من أوروبا ،عن إطالق منصة " "E-DARATالتكنولوجية الرقمية المخصصة لتنظيم وإدارة شؤون
الموارد البشرية والموظفين.
ويهدف  E-DARATالذي استحدثته المجموعة عام  ،2019إلى توفير حلول ذكية ،بسيطة وسريعة لتنظيم وإدارة شؤون الموارد
البشرية والموظفين ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي العوائق المرتبطة بمردود األفراد وبإدارة الموارد وللتحفيز نحو
التحول الرقمي الكامل.
في هذه المناسبة ،قال فريد شديد ،رئيس مجلس إدارة "شديد كابيتال القابضة "ورئيسها التنفيذي" :عندما بدأنا بتطوير برنامجE-
 DARATإلدارة متكاملة للموارد البشرية ،انصب تركيزنا على التقنيات التكنولوجية والتصميم وحاجات المستخدم .ببساطة،
هدفنا مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ،والمشاريع المختلفة األحجام ،على الجمع بين الكفاءة التشغيلية والربحية ومردود
الموظفين .وهنا دور  E-DARATفي تبسيط التكنولوجيا ومساعدة الشركات واألفراد على إدارة أعمالهم ووقتهم بشكل أفضل
ضمن نظام شفاف وعادل في التقييم".
وتابع" :هذا الهدف ،من أساس استراتيجيتنا وفلسفتنا ضمن إطار التحول الرقمي لمجموعتنا .فالتكنولوجيا تتطور دوما ً بسرعة
هائلة وتؤثر على األعمال السيما الشركات الصغيرة والمتوسطة .لذا ،هدفنا جعل البرنامج سهل االستخدام ومتوفرا ً للجميع لتحقيق
المساواة بين األعمال التجارية مستقبالً ،ومساعدة الناس في التركيز على ما يفعلون وإدارة أوقاتهم بشكل أكثر فعالية".
ومن خالل موقع  E-DARATاإللكتروني والتطبيق الخاص به عبر الجوال ،ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اقتصاد
الوقت وانجاز معظم أعمالها وإجراءاتها الروتينية الورقية واالستراتيجية آلياً ،مثل وضع سياسة الموارد البشرية وتنظيم الحضور
واالنصراف واالجازات ،وتدريب الموظفين وجدولة الرواتب والتقييم على أساس البيانات المخزنة .كما يسمح البرنامج من
االستفادة حيث يستطيعون االتصال بشركات وساطة التامين
ويؤمن تطبيق  E-DARATالمتوفر عبر متجري بالي ستور ) (Androidوآبل) ، (Appleمزايا سهلة وعديدة للموظفين مثل
تسجيل الحضور واالنصراف بالبصمة آلياً ،وتنظيم اإلجازات ،ومعرفة المرافق الصحية المدرجة في تأمينهم .كما يسمح التطبيق
بتحديد الصالحيات المتاحة والمسموحة وظيفيا لكل فئة من مدراء وموظفين ووسطاء ومسؤولي دعم وغيرهم عبر لوحة تحكم
خاصة.
كما يتميز تطبيق  E-DARATأنه مزود بأحدث التقنيات وأعال درجات باألمن اإللكتروني .فنظام  OCRأي (التعرف على
الرموز بخاصية المسح ) -Scanningيتيح بنقل وتخزين المعلومات الممسوحة ضوئيا ً إلى الشاشة االلكترونية مما يسمح للمدراء
بمكننة وإدخال بيانات الموظفين بسهولة كبيرة .ولتعزيز مستويات األمانّ ،
فإن قواعد بيانات  E-DARATمتصلة بخدمات
الحوسبة السحابية  Microsoft AZUREالموجودة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
نُبذة عن شديد كابيتال القابضة
تعدّ شديد كابيتال ،وهي  ،مجموعة استثمارية رائدة في مجاالت التأمين وإعادة التأمين .تعمل المجموعة في  45دولة تتوزع بين
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا .ومؤخرا ً توسعت أعمالها لتشمل باكستان وجنوب شرق القارة الهندية عبر مكاتب بيروت والدار

تتفرع عنها شركة "شديد ري" ،الوسيط
البيضاء وجدة والدوحة ودبي والخبر وليماسول ولندن وبورت لويس والرياض والشارقةّ .
الرسمي المعتمد للويدز)) ، Lloyd'sوهي تصنّف من بين أكبر  20وسيطا ً إعادة التأمين في العالم.

