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Ahead of the pack 

If we want to stay ahead of the pack, we’ll have to 
increase our marketing budget. 

 ين أن تكون أكثر نجاًحا من المنافس
إذا أردنا البقاء في الطليعة ، فسنضطر إلى زيادة ميزانيتنا  

 .التسويقية

Back to square one 
To make this software finally work, we have to go 
back to square one. 

 سابقة شيء ما مرة أخرى بسبب فشل محاولة ب  ءبدال
 لجعل هذا البرنامج يعمل أخيًرا ، علينا العودة إلى المربع األول. 

Ballpark number/figure 

To give you a ballpark figure, how much the border 
wall to Mexico is going to cost, I’d say about 30 
million dollars. 

 تقدير غير دقيق 
كلف الجدار الحدودي مع المكسيك ،  إلعطائك رقًما تقريبيًا ، كم سي 

 مليون دوالر.  30أود أن أقول حوالي 

Big picture 
Working on all these details, we have lost sight of 
the big picture. 

 الكاملة الصورة 
 . املةالتفاصيل ، فقدنا الصورة الك بالعمل على كل هذه

By the book  
We told our auditors that we do everything by the 
book. 

 قيام باألشياء بالضبط وفقًا للقواعد أو القانون ال
 . وفق القواعد أو القانونأخبرنا مدققينا أننا نفعل كل شيء 

Cut-throat  
Competition in the food retailing business is cut-
throat. 

 منافسة شديدة ، عدوانية ، ال ترحم 
 جارة بيع المواد الغذائية بالتجزئة شديدة. المنافسة في ت 

Easy come, easy go  
I lost 500 Euros in a poker game last night, but 
that’s life – easy come, easy go. 

 ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة 
يورو في لعبة البوكر الليلة الماضية ، ولكن هذه   500لقد خسرت 

 الوصول إليها بسهولة. من السهل  -هي الحياة  

Game plan  
What is our game plan for dealing with our new 
competitor? 

 استراتيجية أو خطة لتحقيق النجاح 
 ما هي خطتنا للتعامل مع منافسنا الجديد؟ 

Get down to business  
Now that everyone’s here, let’s get down to 
business and start with the presentation. 

توقف عن إجراء محادثة قصيرة وابدأ الحديث عن موضوعات  
 العمل الجادة 

اآلن وبعد أن أصبح الجميع هنا ، دعنا نبدأ العمل ونبدأ بالعرض  
 التقديمي.

Get something off the ground  
Now that we have finished the planning phase, 
we’re eager the get the project off the ground. 

 ما شيء ب لبدء ا
اآلن وقد انتهينا من مرحلة التخطيط ، نحن حريصون على بدء  

 المشروع. 

Go down the drain  
All our efforts in entering this new market went 
down the drain. 

 ذهب هباءً 
 . هباءً هودنا لدخول هذا السوق الجديد ذهبت كل ج

Go the extra mile   
To give our customers the best shopping 
experience, we go the extra mile. 

 فعل أكثر مما يتوقعه الناس 
فعل أكثر مما يتوقعه  علينا لمنح عمالئنا أفضل تجربة تسوق ،  

 الناس. 

Hands are tied   
I’d love to help you, but my hands are tied. 

 عدم الحرية في التصرف بالطريقة التي تريدها 
 أرغب في مساعدتك ، لكن يدي مقيدتان.

In a nutshell  
In a nutshell, we will run out of cash in three 
months time. 

 باستخدام أقل عدد ممكن من الكلمات 
 غضون ثالثة أشهر. باختصار ، سوف ينفد لدينا النقد في 

In full swing    في مرحلة يكون فيها مستوى النشاط في أعلى مستوياته 



 

 

Construction of our new production site is in full 
swing now. 

 بناء موقع اإلنتاج الجديد لدينا على قدم وساق اآلن. 

In the driver’s seat  
Being offered the position of managing director, I’ll 
soon be in the driver’s seat. 

 كون مسؤوال أو مسيطرا على الموقف أن ت 
صاحب  أكون قريبًا ب ، سبعد أن ُعرض علي منصب العضو المنتد

 . المسؤولية والقيادة

Keep one’s eye on the ball   
We should not diversify our product offering too 
much, but rather keep our eyes on the ball. 

 إلعطاء االهتمام الكامل لشيء ما وعدم فقدان التركيز 
يجب أال ننّوع عرض منتجاتنا كثيًرا ، بل يجب أن نضع أعيننا  

 . وتركيزنا على شيء محدد

Learn the ropes  
Learn the basics of something (e.g. a job)  
I’m learning the ropes in my new position. 

 تعلم أساسيات شيء ما )مثل وظيفة( 
 أنا أتعلم الحبال في موقعي الجديد. 

Long shot   
Winning the lottery is a long shot. 

 شيء له احتمالية منخفضة جًدا لحدوثه 
 . منخفضة الحدوث الفوز في اليانصيب هو فرصة 

No-brainer  
Making money working for an investment bank is a 
no-brainer. 

 شيء واضح حقًا أو سهل 
 . سهل وواضحكسب المال من العمل في بنك استثماري هو أمر  

 


