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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Umawianie spotkaƒ
• Zwyczajowo spotkania umawiane sà bardziej na pory dnia ani˝eli na kon-

kretnà godzin´;
• Dni pracy to: od soboty do Êrody;
• Nie umawiaj spotkaƒ w okresie ramadanu;
• W przeciwieƒstwie do zwyczajów europejskich sekretarki nie majà zazwy-

czaj upowa˝nienia do umawiania spotkaƒ ze swoimi przeło˝onymi;
• Je˝eli znajomoÊç jest ju˝ nawiàzana, to spodziewaj si´ nawet niezapowie-

dzianych wizyt, je˝eli przebywasz w pobli˝u;
• Od mieszkaƒców Zachodu oczekuje si´ punktualnoÊci, nawet jeÊli nie jest

to praktykà lokalnà (podejÊcie do czasu jest tutaj bardziej swobodne);
• Je˝eli si´ spóênisz, nie wpadaj w popłoch, gdy˝ uprzejme przeprosiny zosta-

nà przyj´te.

Powitanie i tytułowanie
• Witamy si´ uÊciskiem dłoni, który mo˝e trwaç długo. Zgodnie z etykietà

nale˝y czekaç, a˝ druga osoba cofnie swojà r´k´ pierwsza;
• Kobieta przedstawiona muzułmaninowi musi czekaç, aby zorientowaç si´,

czy on poda jej r´k´;
• Standardowym zwrotem na powitanie jest „As-salam alaikum” („Pokój z to-

bà”), na które standardowa odpowiedê brzmi „Wa alaikum as-salam”
(„I niech pokój b´dzie z tobà”);

• Wchodzàc do pokoju przyj´ç, goÊç staje w drzwiach i wypowiada zwrot na
powitanie. Wolno mu wejÊç dopiero po otrzymaniu odpowiedzi;

• W stosunku do m´˝czyzn mo˝na u˝ywaç zwrotu Sayed (Pan), a do kobiet
Sayeda (Pani);

• Tytuły u˝ywane sà tak samo jak w Europie;
• Arabowie cz´sto zwracajà si´ do innych, u˝ywajàc imienia (np. do Jana Ko-

walskiego zwrócà si´ „Panie Janie”);
• Zwracanie si´ po imieniu oznacza wi´kszy stopieƒ za˝yłoÊci ani˝eli w Êwie-

cie zachodnim;
• Bilety wizytowe sà powszechne, ale nie niezb´dne. Je˝eli ich u˝ywamy, po-

winny na jednej stronie mieç tekst po arabsku.



Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Poczàtkowi spotkania towarzyszy wymiana uprzejmoÊci zawierajàcych py-

tania o zdrowie, kraj goÊcia, zadowolenie z przyjazdu i pobytu itp.;
• B´dàc zaproszonym do domu na obiad, nale˝y przy wejÊciu zdjàç buty, chy-

ba ˝e gospodarz powie, aby tego nie robiç;
• Je˝eli w pokoju jest dywan, nale˝y zdjàç buty i pozostawiç je na zewnàtrz

(aby nie nanieÊç zanieczyszczeƒ na dywan słu˝àcy równie˝ do modlitw);
• Po wejÊciu do pokoju podaje si´ r´k´ najwy˝szej rangà osobie (zazwyczaj, ale

nie zawsze, jest to gospodarz), potem wita si´ uÊciskiem dłoni z pozostały-
mi w kolejnoÊci przeciwnej do ruchu wskazówek zegara;

• Przy wi´kszej liczbie osób w pomieszczeniu (50 i wi´cej) uÊcisk dłoni wymie-
nia si´ z gospodarzem, a reszt´ obecnych wita si´ pozdrawiajàcym machni´-
ciem dłonià;

• GoÊcinnoÊç ma tutaj wielkie znaczenie i oferuje si´ obfite posiłki. Nie wol-
no odmawiaç, nale˝y zaakceptowaç oferowane napoje i prawiç gospodarzo-
wi komplementy odnoÊnie do jego goÊcinnoÊci i podanego jedzenia;

• JeÊç nale˝y tylko prawà r´kà;
• B´dàc przyjmowanym na prywatnej audiencji u jednego z władców, mo˝-

na spotkaç si´ z dziwnym zwyczajem dotyczàcym kawy. Władca zapyta go-
Êcia, czy chciałby napiç si´ kawy i goÊç musi odmówiç. Władca mo˝e dalej
nalegaç, ale im mocniej nalega tym bardziej stanowcza musi byç odmowa.
Natomiast jeÊli kawa (lub coÊ innego) zostanie fizycznie zaproponowana,
np. przez obsług´, to oczekuje si´, ˝e skorzystamy;

• Napiwek w hotelach i restauracjach – 10% (wi´cej, je˝eli uznamy, ˝e poziom
obsługi na to zasługuje);

• Nie jest w zwyczaju dawanie napiwków taksówkarzom.

Ubiór
• WłaÊciwym ubiorem dla panów sà: w ciàgu dnia – spodnie i koszula, a wie-

czorem – koszula z kołnierzem oraz krawat (ciemne kolory uznaje si´ za
bardziej profesjonalne);

• Popularne i przydatne sà tak˝e ubiory tropikalne;
• Panie nie muszà ubieraç si´ tak skromnie jak w innych krajach arabskich,

ale nie powinny grzeszyç strojem zbytnio odkrytym (zalecane sà suknie
i spódnice poni˝ej kolan);
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• Podobnie jak w innych krajach arabskich niewłaÊciwe jest (a w niektórych
miejscach zakazane) noszenie przez obcokrajowców miejscowych strojów.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Wst´pne spotkania słu˝à budowaniu wzajemnych relacji oraz zaufania i zgo-

dy. Poczàtkowa rozmowa ma na celu poznanie partnera w biznesie. Zain-
teresowanie rodzinà rozmówcy jest wa˝nym sposobem szybkiego
budowania zaufania i kontaktów;

• Arabowie nie oddzielajà ˝ycia zawodowego i prywatnego. Prowadzenie biz-
nesu bardziej obraca si´ wokół kontaktów osobistych, wi´zi rodzinnych, za-
ufania i honoru. Istnieje tendencja priorytetowego traktowania spraw
osobistych nad wszystkimi innymi. W rezultacie relacje biznesowe budowa-
ne sà na bazie wzajemnej przyjaêni i zaufania;

• Konsekwencjà takiego sposobu myÊlenia jest system, znany jako „wasta”.
Je˝eli masz przyjaciół lub kontakty we właÊciwym miejscu, wtedy przepi-
sy mogà byç nagi´te lub sprawy szybciej załatwione. Zakłada si´ jednocze-
Ênie, ˝e przysługi sà odwzajemniane i nigdy nie bywajà zapominane;

• W kulturze Bliskiego Wschodu wi´kszà wartoÊç ma czyjeÊ słowo ni˝ pi-
semna umowa. Słowo osoby zwiàzane jest z jej honorem. Pisemne kontrak-
ty postrzegane sà bardziej jako uszczegółowienie porozumienia ani˝eli
wià˝àca, sztywna umowa. Obiecywaç nale˝y tylko to, co mo˝na spełniç.
Niedotrzymanie obietnicy oznacza utrat´ honoru;

• Spotkania przebiegajà w sposób okr´˝ny (cz´sto chaotyczny) – nie według
nast´pstwa problemów czy kwestii i nie według ustalonego planu lub usta-
lonych celów;

• W trakcie spotkania mogà byç odbierane telefony, e-maile, informacje na
papierze, a do pokoju mogà wchodziç tak˝e niezapowiedziane osoby i pro-
wadziç rozmowy na swoje tematy;

• Broszury i inne materiały promocyjne powinny byç wydrukowane w j´zy-
ku arabskim;

• Targowanie si´ jest immanentnà cechà arabskich negocjatorów;
• Decyzje podejmowane sà powoli. Zwłoce sprzyjajà te˝ biurokratyczne for-

malnoÊci;
• Nie nale˝y przyspieszaç procesu negocjacji i u˝ywaç taktyki wywierania wy-

sokiej presji;
• Decyzje sà podejmowane przez osob´ zajmujàcà najwy˝szà pozycj´ w firmie;
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• Je˝eli zmienisz głównego negocjatora, negocjacje zaczynajà si´ od poczàtku;
• NiewłaÊciwe jest pytanie m´˝czyzny o jego ˝ony i córki. Ale mo˝na np. py-

taç „Ile masz dzieci?”, „Co te dzieci robià?”, „Gdzie one studiujà?”.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Nie nale˝y niczego jeÊç i wr´czaç lewà r´kà;
• Dystans interpersonalny jest tutaj mniejszy ni˝ u nas; je˝eli podejdà blisko,

nie cofaj si´;
• Z muzułmanami nie nale˝y unikaç kontaktu wzrokowego, nawet przedłu-

˝onego;
• M´˝czyêni powinni unikaç dotykania i utrzymywania przedłu˝onego kon-

taktu wzrokowego z muzułmankami;
• Siedzàc, nie wolno bezpoÊrednio skierowaç na kogoÊ podeszwy stopy;
• Prowadzàc ci´ gdzieÊ, mogà chwyciç ci´ za r´k´; jest to tutaj normalny gest.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• WłaÊciwe jest, chocia˝ nie oczekiwane, wr´czenie gospodarzowi spotkania

drobnego upominku na przywitanie;
• Upominkiem mo˝e byç drobiazg z logo firmy lub coÊ zwiàzanego z hobby

obdarowywanego. Mo˝e to byç tak˝e dobrej jakoÊci kompas;
• Bardzo dobrym upominkiem dla Arabów (ale nie pochodzenia egipskiego)

sà tradycyjne perfumy;
• Najbardziej cenionym przez m´˝czyzn zapachem jest oud (ale perfumy

zawierajàce ten składnik sà bardzo kosztowne);
• Paniom tak˝e mo˝na daç perfumy, ale mogà to zrobiç tylko inne panie lub

krewni;
• Dobrym upominkiem sà tak˝e wyroby ze srebra (chocia˝ najbardziej lubià

otrzymywaç upominki z platyny – nie ze złota; złoto tylko dla paƒ) odpo-
wiednio ocechowane przez autoryzowane instytucje (a nie tylko noszàce lo-
go producenta);

• Upominek wr´czamy prawà r´kà lub obiema r´kami;
• Obdarowany prawdopodobnie (ale nie zawsze) rozpakuje upominek i szcze-

gółowo go obejrzy w obecnoÊci wr´czajàcego (jak równie˝ innych obecnych)
– jest to wyraz szacunku wobec wr´czajàcego.


