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أناما الذي أريد تحقيقه مع هذا التفاوض؟ 1

2
 ما هي أفضل نتيجة ممكنة ومثالية بالنسبة 

لي؟
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5

6

3

4

ما هي ثاني أفضل نتيجة بالنسبة لي؟

ما هي النتائج غير المقبولة؟

ما قيمة هذا التفاوض بالنسبة لي في المال؟

هل لدي مدخرات أو تكاليف متابعة؟
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9

10

7

8

ما هي مكونات النتيجة التي يتعين علي 
تحقيقها؟

ما هي مكونات النتيجة التي أريد تحقيقها؟

لماذا هم غير مقبول؟

ما هي مكونات النتيجة األكثر أهمية بالنسبة 
لي؟
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13
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ما هو المحتوى والشروط التعاقدية أقل أهمية 
بالنسبة لي؟

ما هي البدائل التي لدي إذا لم تتحقق النتيجة 
المرجوة؟

ما هي الجوانب الفرعية التي يمكنني التخلي 
عنها؟

ما هو المحتوى التعاقدي والشروط األكثر 
أهمية؟
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17

18

15

16

ما هو محتوى التفاوض الذي يمكنني إعادة 
تجميعه حديثًا أو إضافته؟

ما الذي يجب أن يكون مختلفاً عن أفضل 
بديل ، بحيث يكون أفضل أو مساٍو لنتيجة 

التفاوض المرغوبة أصالً؟

كيف يمكنني تحسين هذه البدائل؟

ما هي الحلول األفضل الممكنة مع شركاء 
التفاوض اآلخرين؟
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21

22

19

20

هل لدي مدخرات أو تكاليف متابعة؟

إذا كانت الجوانب المالية هي المعنية ، فما 
هي أعلى وأدنى مبلغ يمكنني قبوله؟

ما هي الحواجز الرسمية التي يجب علي 
إزالتها على طول الطريق؟

ما هي قيمة هذا البديل بالنسبة لي؟
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25

26
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هل هناك فرصة للدخول في وضع أفضل 
من خالل إنهاء المفاوضات؟

ما هي الجوانب التي تجعل من السهل علي 
وقف المفاوضات؟

ما هي الشروط والمحتويات التعاقدية التي 
يمكن أن تغير هذا العدد وكم هو المبلغ 

المقبول بعد ذلك؟

ما هي الشروط التعاقدية التي ال أرغب في 
قبولها؟
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27

28

شريكى 
التفاوضى

ما هي النتيجة التي يأملها شريكي التفاوضي 
من هذه المفاوضات؟

ما هي الفائدة بالضبط لشريكتي التفاوضية؟
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31

32

29

30

ما هي المكونات التي سيكون لها أفضل 
نتيجة ممكنة لشريكي التفاوضي؟

ما هي ثاني أفضل نتيجة لشريكي 
التفاوضي؟

ما هي قيمة المفاوضات بالنسبة إلى شريكي 
التفاوضي؟

ما مدى أهمية التفاوض والنتيجة بالنسبة 
للجانب اآلخر؟
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35

36

33

34

ما هي المكونات األكثر أهمية بالنسبة له؟

ما هي مكونات النتيجة التي يجب عليه 
تحقيقها؟

أي نتيجة لن تكون مقبولة له؟

لماذا هذه النتيجة غير مقبولة له؟
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39

40

37

38

ما هي الشروط والمحتويات التعاقدية األكثر 
أهمية بالنسبة له؟

ما هي الشروط والمحتويات التعاقدية أقل 
أهمية بالنسبة له؟

ما هي مكونات النتيجة التي يريد تحقيقها؟

ما هي الجوانب التي يمكن أن يفعلها من 
دونه؟
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43
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41
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كيف يمكنه تحسين هذه البدائل؟

هل من الممكن تحقيق نتائج أفضل مع 
شركاء التفاوض اآلخرين؟

ما هو البديل الذي يملكه الطرف اآلخر 
للمحادثات معي؟

ما هي أفضل ثالثة بدائل لم يفعلها شريكي 
التفاوضي إذا لم تتحقق نتائجه المنشودة؟
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47

48

45

46

كيف يمكنه إزالة العقبات على طول 
الطريق؟

ما هي الشروط المرغوبة التي يمكن أن تؤثر 
بشكل إيجابي على أفضل بديل؟

هل يمكن لشريكي التفاوضي أن يعيد تجميع 
المحتوى أو إضافة أي محتوى؟

ما الذي يجب أن يكون مختلفاً عن البديل 
األفضل بحيث يكون أفضل من أو يساوي 

النتيجة األصلية المتفاوض عليها؟
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49

50
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ما هي القيم أو االهتمامات األخرى التي 
يحتاج إلى تضمينها؟

إذا كانت المسائل المالية متضمنة ، فأي مبلغ 
يمكن أن يكون هو أعلى وأدنى مبلغ يمكن 

أن يقبله؟

ما هي الشروط ومحتويات العقد التي يمكن 
أن تغير هذا العدد وكم هو المبلغ المقبول بعد 

ذلك؟

هل هناك خطر من أن يكون أفضل حاالً 
بقطع المفاوضات؟

ما هي الجوانب التي تجعل من السهل 
عليه قطع المفاوضات؟
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القيمة المضافة إذا كنت ترغب في حساب تكاليف 
التفاوض:

كم تستغرق عملية التحضير؟	 
كم تستغرق المفاوضات؟	 
ما هو معدل كل ساعة من المتورطين 	 

في جانبنا؟
ما هي التكاليف األخرى )العرض ، 	 

السفر ، المحامون( التي سيتم النظر 
فيها؟
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ما هي حرية االختيار والترخيص التي يتمتع 

بها شريكي التفاوضي حقا؟

هل أعرف جميع صانعي القرار؟

هل يتم تحديد حدود التفاوض من 
قبل لجنة )مجلس اإلدارة ، مجلس 

التفاوض ، وجهات أخرى(؟

صانع القرار
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58

59

استراتيجيتي 
النهائية

ما هي أهم 30 طلب لي في هذه 
المفاوضات؟

نتيجة لهذه التحضيرات ، عرضي األول هو 
مثل؟
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60

61

62

ما هو عرضي األخير؟

في أي مجال تتداخل مصالح شريكي 
التفاوضي مع اهتماماتي؟

ما هي القصة التي أقولها ، والتي يمكنني 
أن أقدم بها لشريكتي التفاوضي أفضل 

نتيجة ال تنسى ومحببة وقيّمة؟

من هو شريك 
التفاوض الخاص بي
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63

64

65

66

كيف يعمل شريك التفاوض الخاص بي؟

هل كان هناك أي اتصال مع شريكي 
التفاوضي في الماضي؟

هل أتفاوض مع شخص أو شركة؟

ما هو األشخاص اآلخرون الذين لهم تأثير 
على نتيجة المفاوضات إلى جانب شريكتي 

التفاوضية؟



4342

67

68

69

70

كيف تصرف شريك التفاوض لدي بعد ذلك؟

ما هي طبيعة الهيكل التنظيمي الداخلي 
وهيكل القرار من قبل شريك التفاوض 

الخاص بي؟

كيف تصرف شريك التفاوض لدي بعد ذلك؟

هل سبق لي أن حاولت التفاوض معه؟



4544

71

72

73

74

كيف يريد تحقيق هذه األهداف؟

ما هي الدوافع التي تحفز شريكي التفاوضي؟

ما هي األهداف العامة لألعمال التي يريد 
شريكي التفاوضي تحقيقها؟

ما هي األهداف الملموسة التي حددها 
عالنية؟
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75

76

77

78

ما الذي يجب أن يبدو عليه هذا االستحقاق 
بحيث يبدو جديًرا بالشريك التفاوضي؟

كيف وإلى من يجب أن أقدم هذه الميزة 
بشكل مجدي كمكافأة؟

ما هي الموضوعات التي يهتم بها شريكي 
التفاوضي بشكل خاص؟

ما هي الفوائد التي يمكنني منحها لشريكي 
التفاوضي؟
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79

80

81

82

ما هي السلوكيات واستراتيجيات المحادثة 
التي يمكن أن تواجه الرفض؟

ما واقع شريكي التفاوضي؟

ما هي اللغة الخاصة التي يجب أن استخدمها 
حتى نتمكن من الربط مع شريكنا في 

المفاوضات؟

ما الكلمات الرئيسية مهمة؟
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83

84
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ما التبعيات موجودة؟ )للبنوك ، الشركات ، 
المنظمات ، األشخاص(

ما هو اإلمكانات المالية موجودة؟

ما هو تاريخ شركته أو عائلته؟

ما هي أهم األحداث في السنوات الخمس 
الماضية؟
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87

88

89

91
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ما هي بنية المنظمة؟

أي صورة يريد شريكي التفاوضي أن 
يولدها؟

ما نوع االتصاالت العامة التي ينفذها في 
السوق؟

هل هناك إدارة للحرائق؟

في أي بيئة يتم تأسيس شريكنا 
التفاوضي؟
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 قبل موعد
التفاوض

92

94

93

كيف يتم تصميم وبناء المبنى الذي تجري 
فيه المفاوضات؟

في أي مكان تجري المفاوضات؟

هل هناك ترتيب للجلوس؟
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كيف سنصل نحن أو شركاؤنا في 
المفاوضات؟

كيف أقوم بمنع الضغط على الوقت؟

إذا استغرق التفاوض وقتا أطول ، أين 
أنام؟

هل لدّي قطع غيار معي؟

هل لدي موعد آخر وكيف أقوم بتأجيله؟

كيف يمكنني االسترخاء قبل موعد 
التفاوض؟
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ما هي األسئلة التي لديك قبل بدء المفاوضات؟

 اجب على هذا.

واآلن: نجاح كبير في التفاوض الخاص بك.

/http://e-n-i.eu يمكنك الوصول إلى معهد التفاوض األوروبي في

wachs@laxwachssebenius.com عىل Friedhelm Wachs ميكن الوصول إىل
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