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The outbreak of the novel corona virus has 
had a significant impact on the K-12 
education sector, implications of which are 
expected to last beyond the current academic 
year. The momentary closure of schools and a 
shift towards distant / online learning has, 
simultaneously, resulted in a reduction in 
schools’ income as a number of schools are 
forced to offer fee reductions and resulted in 
new investments in information technology 
infrastructure.

Although there is no uniformity in approach 
several schools are looking to offer fee 
discounts, flexible payment plans and other 
necessary measures to retain pupils in the 
upcoming academic year.

The actual impact of COVID-19 will be seen 
once schools commence operations at the 
start of the new academic year in September 
2020 and will also determine how the schools 
will operate, i.e.; reversion to traditional 
schooling, a hybrid model (traditional and 
distant/online learning), or total 
distant/online learning to continue in 
September 2020.

The aforementioned factors are expected to 
ultimately impact cashflows compelling 
operators/ investors to revisit operating 
expenses, especially the more significant 
costs, e.g. staff costs and rental commitments 
(where premises are leased).

Most of the education ministries and 
regulatory authorities across the region have 
already announced or are looking to grant 
permission to schools in region to resume 
operations in September 2020. 

However, it remains unclear how schools will 
be allowed to operate and what mode of 
delivery will be advised, i.e.; reversion to 
traditional schooling, a hybrid model 
(traditional and distant/online learning), or 
complete distant/online learning.

Several operators/investors across the region 
are learning from reopening of schools in 
Hong Kong, Singapore and some Scandinavian 
and European countries to seek ideas for 
implementing necessary health and safety 
protocols.

Colliers International’s dedicated Education 
advisory team currently working alongside 
owners / operators / landlords during these 
challenging times to provide actionable 
solutions to sustain and optimise business 
operations to ultimately benefit key 
stakeholders including parents and students 

and end-users.
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علىكبيرا ًتأثيرا ًالمستجدكورونافيروسلتفشيكان

عليمالتوحتىاألطفالرياضمرحلةمنالتعليمقطاع

رالتأثيهذايستمرأنالمتوقعومن،(K-12)الثانوي

المؤقتاإلغالقأدى.الحاليالدراسيالعامبعدلما

رنتاإلنتعبر/بعدعنالتعلمنحووالتحولللمدارس

منهاعدداضطرحيثالمدارس،إيراداتتراجعإلى

حولالتهذاأنكما.الرسومفيتخفيضاتتقديمإلى

تيةالتحالبنيةفيجديدةاستثماراتضختطلّب

.المعلوماتلتكنولوجيا

منالعديدفإنموحد،اتجاهوجودعدممنالرغمعلى

معومالرسفيتخفيضاتتقديمنحوتتوجهالمدارس

جراءاتاإلبعضعنفضال ًللدفع،مرنةخططتوفير

أعدادعلىللحفاظالالزمةاألخرىالضرورية

.القادمالدراسيالعامفيبهاالملتحقينالطالب

معتجدالمسكورونالفيروسالفعليالتأثيرسيظهر

كما،2020سبتمبرفيالجديدالدراسيالعامبدء

عبرذلككانسواءالمدارسعملكيفيةسيحدد

تعليميذجنموإتباعأوالتقليديالتعليمنظامإلىالعودة

يديالتقلالتعليمنظاممنمزيجا ًيتضمن)مختلط

تعليمالمواصلةأو(اإلنترنتعبر/بعدعنوالتعليم

برسبتمفياإلنترنتعبر/بعدعنكاملبشكل

2020.

الهأعالمذكورةالعواملتؤثرأنالمتوقعمنوأخيرا ،

المشغلينسيجبرمماالنقدية،التدفقاتعلى

الغيل،التشنفقاتفيالنظرإعادةعلىوالمستثمرين

نالموظفيكتكاليفوطأةاألكثرالتكاليفسيما

.(المدارسمبانياستأجارحالفي)واإليجار

يفالتنظيميةوالجهاتالتعليموزاراتمعظمأعلنت

سللمدارالسماح-إلىتتطلعأو–المنطقةدولجميع

فييبدأسالذيالجديدالدراسيالعامفيعملهاباستئناف

.2020سبتمبر

تمسيكيفالواضحغيرمنيزالالذلك،منوبالرغم

يالتالتعليمطريقةهيومابالعملللمدارسالسماح

إتباعأو،التقليديالتعليمإلىالعودةأي؛اتباعها،سيتم

والتعليميالتقليدالتعليميتضمن)هجينتعليمينموذج

عنليالكالتعليممواصلةأو،(اإلنترنتعبر/بعدعن

.اإلنترنتعبر/بعد

ثمرينالمست/المشغلينمنالعديديحاولالصدد،هذافي

لمثاألخرىالدولتجاربمناالستفادةالمنطقةفي

ةاالسكندنافيالدولوبعضوسنغافورةكونغهونغ

تحفإعادةكيفيةعلىاالطالععبروذلكواألوروبية،

الصحةبروتوكوالتلتنفيذأفكارعنوالبحثالمدارس

.الضروريةوالسالمة

شركةىلدللتعليمالمخصصاالستشاريالفريقيعمل

المالكينعمجنبإلىجنبا ًحاليا ًإنترناشيونالكوليرز

لتقديمةالحرجالفترةهذهخاللوالمستثمرينوالمشغلين

اريةاستمرعلىللحفاظوذلكللتنفيذ،قابلةحلول

نهايةفيالفائدةيحققبماوتحسينهاالتجاريةالعمليات

اآلباءمفيهبمنالرئيسيين،المصلحةألصحابالمطاف

.النهائيينوالمستخدمينوالطالب
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Key challenges facing the K-12 industry 

In addition to the challenge of ensuring health and safety of students and staff to re-establish confidence amongst parents, the sector faces some significant challenges:

Updating budgets and business 
plans in an environment of 

uncertainty and volatility.

Manage cash-flow stress 
situations.

Restructuring of existing finances 
and access to new funding.

Volatility in property / business 
valuations

Expected reduction in 
revenue.

Uncertainty on how schools will 
operate (future modes of delivery) 
and the evolution of demand.

Deferral of rent payments and / 
or renegotiating current leasing 
contracts.

Business restructuring and reduction in 
cost structure.

K-12التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم 

:الكبرى،ًومنهااتًباإلضافةًإلىًالتحديًالمتمثلًفيًضمانًصحةًوسالمةًالطالبًوالموظفينًوإعادةًالثقةًإلىًأولياءًاألمور،ًيواجهًقطاعًالتعليمًبعضًالتحدي

.اإليراداتفيالمتوقعاإلنخفاض

ارسالمدعملكيفيةبشأناليقينعدمحالة

مستوىموتقيي(المستقبلفيالتعليمطرق)
.الطلب

علىالتفاوضإعادةأو/واإليجارمدفوعاتتأجيل
.الحاليةالتأجيرعقود

.التكاليفهيكلوتخفيضاألعمالهيكلةإعادة

ىًإعادةًهيكلةًمصادرًالتمويلًالحاليةًوالبحثًعل
.مصادرًتمويلًجديدة

.التقلباتًفيًتقييماتًالعقاراتًأوًاألعمال

متقلبةًتحديثًالميزانياتًوخططًاألعمالًفيًبيئة
.تسودهاًحالةًمنًعدمًاليقين

.ديةإدارةًالضغوطًالناجمةًعنًنقصًالتدفقاتًالنق
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Financial strength in three phases 

Colliers as a leading independent education advisor in the MENA region, facilitates a transparent and 
open dialogue between school operators, owners / landlord and lenders for the implementation of 
strategic measures and their further monitoring.

Diagnosis

Implementation

Asset 
Management & 
Monitoring

3

2
1

What we offer.

Although this crisis is of a different nature compared 

to the financial crisis faced back in 2008-2012, some 

of the lessons learnt in terms of sustainable financial 

and economic solutions will help us to navigate 

through today’s complex environment.

We offer our clients the experience we have gained in 

the real estate and education sectors over the past 20 

years in the MENA region, providing them with our 

strategic commercial advice relating to both PropCo

& OpCo, while helping them along the road to 

recovery.

Colliers is a leading expert in valuation and advisory 

services in the K-12 education sector in the MENA 

region. We have been leading business and 

operational planning, financial restructuring services, 

negotiation of operating and tenancy contracts, 

financing and valuation of schools for several years 

for major operators / investors / landlords / lenders.

The impact of the present crisis will transpire over 

the next 12 to 24 months, persuading all parties to 

reach consensus agreements based on solvent and 

credible business plans.
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مراحلثالثعلىالماليالمركزقوة

منطلقةفيلتعليمامجالفيالمستقلةاالستشاريةالمؤسساتكبرىمنكواحدةرائدةبمكانةإنترناشيونالكوليرزتتمتع

مشغلينبيالشفافةالحواراتإجراءوتسهيلالتواصلقنواتفتحخدماتهاوتشمل،إفريقياوشمالاألوسطالشرق
.مراقبتهاعلىاإلشرافثمًّومناإلستراتيجيةالخططلوضعوالمقرضينالمؤجرينأووالمالكينالمدارس

التشخيص

التطبيق

إدارة ومراقبة األصول 3

2
1

ماًنقدمه

يرًُرغمًوجودًاختالفاتًجوهريةًبينًاألزمةًالحاليةًالناجمةًعنًتأث

اللًجائحةًفيروسًكوروناًمقارنةًباألزمةًالماليةًالتيًواجههاًالعالمًخ

،ًإالًأنًبعضًالدروسًالمستفادةًمنًالحلول2012ً-2008أعوامً

ساعدناًفيًالماليةًواإلقتصاديةًالمستدامةًالتيًتمًتطبيقهاًباألمسًست

.ليومتحديدًمالمحًالطريقًلسبرًأغوارًالبيئةًالمعقدةًالتيًنواجههاًا

لتعليمًعلىًنقدمًلعمالئناًالخبرةًالتيًاكتسبناهاًفيًقطاعيًالعقاراتًوا

الماضيةًفيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإف  ً ريقيا،ًمدارًالعشرينًعاما

ميًامتالكًونزودهمًبالتوصياتًالتجاريةًاإلستراتيجيةًالمتعلقةًبنظا

( OpCo)وإدارةًتلكًاألصولً( PropCo)األصولًوالعقاراتً

.لنساعدهمًفيًرحلتهمًعلىًالطريقًإلىًالتعافي

مجاالتًالتقييمًوالخدماتًتمتلكًكوليرزًإنترناشيونالًخبرةًرائدةًفي

وحتىًاإلستشاريةًفيًقطاعًالتعليم،ًبدايةًمنًمرحلةًرياضًاألطفال

ثًتحتلًالمرحلةًالثانويةًفيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقيا،ًحي

الشركةًموضعًالصدارةًفيًمجاالتًإدارةًاألعمال،ًوالتخطيطً

ودًالتشغيلي،ًوخدماتًإعادةًالهيكلةًالمالية،ًوالتفاوضًبشأنًعق

نًالتشغيلًواإليجار،ًوتمويلًوتقييمًالمدارسًعلىًمدارًالعديدًم

رضينًفيًالسنواتًلصالحًكبارًالمشغلينًوالمستثمرينًوالمالكًوالمق

.المنطقة

قادمة،ًمما24ًإلى12ًسيمتدًصدىًاألزمةًالحاليةًعلىًمدارً شهراً 

إلىًخططًسيقنعًجميعًاألطرافًبالتوصلًإلىًاتفاقياتًموحدةًتستند

.أعمالًذاتًأسسًمتينةًومصداقيةًعالية
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An independent review of projected number of students for September 2020 (and 
subsequent academic years), based on expected market conditions and 
competition.

An independent review of budget and business plan (IBR), considering the school 
opens, i.e., opening as traditional schooling, a hybrid model (traditional and 
distant/online learning), or total distant/online learning.

Review of short and medium-term cashflow projections to determine real liquidity 
needs and available margins to sustain the ongoing situation.

Review of financial commitments at all levels: senior debt, mezzanine, alternative 
financing, suppliers, etc.

Understanding of the capital structure and analysis of the school’s additional debt 
capacity, from a financial sustainability point of view.

Provision of the Real Estate and Business Valuations and analysis of the effect on the 
financing structures.

Provision of the Rent Assessment based on what school can “afford” to pay linking 
to cashflow projections. 

Financial stress test based on the different scenarios of evolution of COVID-19 
impact on the education sector and the school.

Diagnosis
An uncertain scenario requires strategic 

decisions 

COVID-19 Impact and the Road to Recovery تأثير فيروس كورونا وسبل التعافي



بناءً (الالحقةالدراسيةوالسنوات)2020سبتمبرفيللطالبالمتوقعللعددمستقلةمراجعة

.المتوقعةوالمنافسةالسوقظروفعلى

فيالمدارسافتتاحسيناريوهاتوضعمع،(IBR)العملوخطةللميزانيةمستقلةمراجعة

التقليديمالتعلي)المختلطبالنموذجأوالتقليديالعملإطارإلىستعودكانتسواءالحسبان،

.اإلنترنتعبر/بعدعنالكليالتعليمبنظامأو(اإلنترنتعبر/بعدعنوالتعليم

الواقعيةولةالسياحتياجاتلتحديدالنقديةللتدفقاتاألجلومتوسطةقصيرةالتوقعاتمراجعة

.الحاليالوضعاستمرارظلفيالعملسيرعلىللحفاظالمتاحةوالهوامش

يزانينالمبنظاموالتمويلالممتازة،الديون:المستوياتجميععلىالماليةاإللتزاماتمراجعة

.إلخ...والموردينالبديل،والتمويل،(الرأسماليةواألسهمالديونمنمزيج)

.ليةالمااإلستدامةنظروجهةمنللمدرسة،اإلضافيالدينقدرةوتحليلالمالرأسهيكلفهم

.التمويليةالهياكلعلىاألثروتحليلواألعمالالعقاراتتقييمتقديم

.النقديةلتدفقاتاتوقعاتعلىبناءً تتحملهأنللمدرسةيمكنماعلىبناءً اإليجارتقييمتوفير

فيروسحةجائتأثيرلتطورالمختلفةالسيناريوهاتعلىبناءً الماليللضغطاختبارأجراء

.والمدارسالتعليمقطاععلىكورونا

التشخيص
يتطلبًالسيناريوًغيرًالمؤكدًاتخاذًقراراتًاستراتيجية
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Refocusing and preserving the business 

Propose measures for operational restructuring, cost reduction, etc.

Develop short to medium term strategic plan for the school.

Financial modelling and scenario analysis to present impact of operational 
restructuring, cost reduction measures and refinancing alternatives to the school’s 
management and stakeholders, assisting the management to the updated business 
and financial plan.

Capex in progress: evaluation of the current situation, commercial due diligence, 
capex estimates, etc.

Providing assisting in preparing documentation [Investment Memorandum (IM) / 
Business Plans], to enable the management in obtaining of traditional or alternative 
sources of financing including but not restricted to lenders / investors etc.

Assistance in rent re-negotiation between operators / assets owners, based on 
projected cashflows.

Operator search in the event of unsustainability of the current leasing contract or 
insolvency of the lessee.

Divestment of real estate assets or corporate divestment.

Implementation
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إعادة تركيز األعمال والمحافظة عليها

.إلخ...التكاليفوخفضالتشغيلي،الهيكلتشكيلإلعادةالالزمةالتدابيراقتراح

.المدرسةأجلمنالمدىمتوسطةإلىقصيرةإستراتيجيةخطةوضع

التشغيليلهيكلاتشكيلإعادةتأثيرلعرضالمختلفةالسيناريوهاتوتحليلالماليةالنماذجإنشاء

ومساعدةالمصلحة،وأصحابالمدرسةإدارةعلىالتمويلإعادةوبدائلالتكاليفخفضوتدابير

.الماليةوالخطةالمشروعخطةتحديثفياإلدارة

األعمال،سيرلتقييمالالزمةالدراساتوإجراءالحالي،الوضعتقييم:الجاريةالرأسماليةالنفقات

إلخ...الرأسماليةالنفقاتوتقدير

مناإلدارةلتمكين،[األعمالخطط/االستثمارمذكرة]الوثائقإعدادفيالمساعدةتقديم

الحصر،الالمثالسبيلعلىذلك،فيبماالبديلةأوالتقليديةالتمويلمصادرعلىالحصول

.إلخ...المستثمرينأوالمقرضين

علىبناءً األصولأصحابأوالمشغلينمعاإليجارقيمةعلىالتفاوضإعادةفيالمساعدة

.المتوقعةالنقديةالتدفقات

أوالحالياإليجاربعقدااللتزاممواصلةعلىالقدرةعدمحالةفيجددمشغلينعنالبحث

.المستأجرإعسار

.الشركةتصفيةأوالعقاريةاألصولتصفية

التطبيق
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Performance, control and adjustments 

Monitoring the evolution of the school’s results and reporting based on agreed 
strategic / operational and business plan(s).

Asset Management.

School’s operational and financial monitoring against the agreed KPIs and reporting 
any deviations and recommending steps to correct the deviations based on 
changing market and competition analysis.

Monitoring of compliance with the school’s business plan.

Periodic valuations of school asset(s) (RICS valuations).

Asset Management & Monitoring
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األداءًوالمراقبةًوإجراءًالتعديالت

التشغيلية/اإلستراتيجيةالخططعلىبناءً التقاريروإعدادالمدرسةأعمالنتائجتطورمراقبة

.عليهاالمتفقوالتجارية

.األصولإدارة

عليها،المتفقيسيةالرئاألداءبمؤشراتومقارنتهاللمدرسةوالماليةالتشغيليةالمراقبةنتائجتقييم

افاتاالنحرلتصحيحالالزمةباإلجراءاتالتوصيةمعاألداء،فيانحرافاتأيعنواإلبالغ

.المنافسةوتحليلالسوقحالةتغيرعلىبناءً 

.المدرسةعملخطةمعاالمتثالمراقبة

احينللمسالملكيالمعهدمعاييرحسبالتقييم)المدرسةألصولالدوريةالتقييماتإجراء

(القانونيين

إدارة ومراقبة األصول
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Medical Colleges & Universities

Nursing Colleges & Certification Institutions

Allied Health Professional (AHP) Institutions

Segment Focused Sector Focused

Education Valuation & Advisory Services

Engineering Colleges & Universities

Social Science Colleges & Universities

Fashion Design Colleges/Institutions

Hospitality Colleges & Certificate Institutions

STEM
STEAM

SEN

Nurseries I Kindergarten 

K12 Day & Boarding Schools

STEM & STEAM Based Schools

Special Educational Needs (SEN) Schools

Science I Arts I Engineering I 
Business Colleges & Universities  

Medical I Nursing I Pharmaceutical I 

Colleges & Universities  

Technical & Vocational Institutions
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معاهدًتصميمًاألزياء/ كلياتً

كلياتًومعاهدًالسياحةًوالفنادق

كلياتًوجامعاتًطبية

كلياتًومعاهدًالتمريض

(AHP)المعاهدًالصحيةًالمهنيةًالمساعدةً

كلياتًوجامعاتًالهندسة

جامعاتًوكلياتًالعلومًاالجتماعية

خدمات االستشارات والتقييم لقطاع التعليم

التركيزًعلىًالفئاتالتركيزًعلىًالقطاعات

STEAMو STEMالمدارسًبنمطيً

مدارسًذويًاإلحتياجاتًالتعليميةًالخاصة

كلياتًوجامعاتًاألعمال| الهندسةً| الفنونً| العلومً

كلياتًالطبًوالتمريضًوالصيدلة

المعاهدًالفنيةًوالمهنية

الحضاناتًورياضًاألطفال

المدارسًالنهاريةًوالداخلية



Colliers USP

Global Reach / 
Local Knowledge

Industry 
Intelligence

Passion

Regional 
Experience

Commitment

Services Offered by Colliers Education Team

• Strategic & Business Planning

• Economic Impact Studies

• Adamic Planning

• Market & Competitive Studies

• Catchment Area Analysis

• Market & Financial Feasibility Studies

• Financial and Business Modelling

• Market & Commercial Due Diligence

• Land and Property Valuation

• Brand and Business Valuation

• Mergers & Acquisitions Assistance

• Buy Side / Sell Side Advisory

• Sale & Lease Back Advisory

• Public Private Partnership (PPP)

• Privatisation

• Operator Search & Selection and 
Contract Negotiation

• Site Selection & Land / Property 
Acquisition

• Asset Management

• Performance Management

• Industry Benchmarking Surveys

Colliers International Education Advisory & Valuation Services team is solely focused on
education related business (OpCo) and real estate (PropCo), from complex business-
related operational advisory to real estate related advisory.

Our group has the expertise and knowledge essential to providing forward thinking
solutions to any challenging education related decisions where success is measured in
high quality care delivered in a cost-effective way.

Colliers International Education Valuation & Advisory Services
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نقاط تميز 

كوليرز 
إنترناشيونال

الخبرةًالمحليةً
والعالمية

فهمًالصناعة

شغف

ةالخبرةًاإلقليمي

ونال الخدمات المقدمة من قبل فريق التعليم لدى كوليرز إنترناشي

المتعلقةعمالاألعلىفقطالتقييموخدماتالتعليمالستشاراتإنترناشيونالكوليرزفريقيركز

األعمالبالمتعلقةالمعقدةالتشغيليةاالستشاراتمنبدءا ً،(ProCo)والعقارات(OpCo)بالتعليم

.بالعقاراتالمتعلقةواإلستشاراتالتجارية

القراراتالتخاذالالزمةالمبتكرةالحلوللتوفيرالضروريةوالمعرفةالخبرةمجموعتناتمتلك

تكلفةبأقلمهاوتقديالدقةمنعاليةبدرجةالنجاحمعاييرقياسيتمحيثالتعليم،مجالفيالصعبة

.ممكنة

لتقييم كوليرز إنترناشيونال الستشارات التعليم وخدمات ا

التزام

المشترين/ تقديمًاالستشاراتًللبائعينً•

استشاراتًالبيعًواالستئجار•

العامًوالخاصالشراكةًبينًالقطاعينً•

الخصخصة•

بشأنًالبحثًعنًالمشغلينًواختيارهمًوالتفاوض•

العقود

ةًوالمساعدةًفيًعملي/ اختيارًالموقعًأوًاألرض•

اإلستحواذ

إدارةًاألصول•

ادارةًاألداء•

إجراءًاستقصاءاتًمعاييرًالسوق•

التخطيطًاالستراتيجيًوالتجاري•

دراساتًاألثرًاالقتصادي•

التخطيطًاألكاديمي•

دراساتًالسوقًوالتنافسية•

تحليلًمناطقًاألعمال•

دراساتًالجدوىًالسوقيةًوالمالية•

إعدادًالنماذجًالماليةًوالتجارية•

إجراءًدراساتًالسوقًواألعمالًالواجبة•

تثمينًاألراضيًوالعقارات•

تقييمًالعالمةًالتجاريةًواألعمال•

المساعدةًفيًعملياتًاإلندماجًواإلستحواذ•
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CONTACT

IAN ALBERT

Chief Executive Officer (CEO)

Middle East & North Africa

+971 4 453 7400 

ian.albert@colliers.com

IMAD DAMRAH

Managing Director 

Kingdom of Saudi Arabia

+966 50 417 2178

Imad.damrah@colliers.com

MANSOOR AHMED

Director

Healthcare | Education | PPP

Middle East & North Africa

+971 55 899 6091

mansoor.ahmed@colliers.com

KARIM HELAL

Country Director 

Egypt

+ 20 100 007 5966

karim.helal@colliers.com

للمزيد من المعلومات

إيان ألبرت

المديرًالتنفيذي

منطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقياً

+971 4 453 7400 

ian.albert@colliers.com

منصور أحمد 

مديرً

|  التعليمً| الرعايةًالصحيةً| حلولًالتطويرً

الشراكاتًبينًالقطاعينًالعامًوالخاص

منطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقياً

+971 55 899 6091

mansoor.ahmed@colliers.com

كريم هالل 

مدير

مصر

+ 20 100 007 5966

karim.helal@colliers.com

عماد ضمرة

المديرًالعامً

المملكةًالعربيةًالسعودية

+966 50 417 2178

Imad.damrah@colliers.com


