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نحن SIGNA أصحاب مجمع بنايات ال Karstadt يف ال Hermannplatz نحن نؤمن مبسقبل ال Karstadt يف ال

Hermannplatz ولذلك طورنا رؤية لتأمني هذا املوقع عىل املدى البعيد. قبل سنة تقريبا قدمنا هذه الرؤية للرأي 

العام ألول مرة ومنذ ذلك الحني تم عرضها يف مختلف اللجان يف هذه املدينة. لقد تواصلنا يف هذا املوقع مع العديد مع 

املهتمني ملناقشة هذه الرؤية. إن األفكار املهمة بالنسبة لنا من األشهر املاضية تم إدراجها يف تصميم منقح، وهذا تجدونه 

يف هذا املنشور بشكل مخترص. إستمتع بالقراءة. 

Hermannplatz يف ال Karstadt معا نشكل مستقبل ال

Hermannplatz يف ال Karstadt 

منذ أكرث من تسعني سنة وال Karstadt يف ال Hermannplatz هو جزء مهم من الحي للسكان والزوار والتجار، ولكن 

الحقيقة املؤسفة أنه يف شكله الحايل ال ميكن أن يستمر. منذ سنوات وعدد الزوار وحجم املبيعات يف تراجع، حيث 

إنخفض اإليراد يف الخمسة عرش سنة املاضية اىل النصف. يف الوقت الحايل ال يتم إستخدام املساحات بشكل فعال ومثال 

ذلك البناية الخالية ذات السبعة طوابق املخصصة ملوقف السيارات، إضافة اىل ذلك فإن إستهالك الطاقة ال يتناسب مع 

الوقت الحايل وله تأثري سلبي عىل البيئة. 



  
KARSTADT

  قوي

إقرتاحنا لكم

Karstadt نود من خالل مبنى جديد إنشاء مكان للتنوع يكون فيه فرع Karstadt ليك نقوي ال

الجديد يف مركز اإلهتامم. لندع التاريخ الطويل لهذا املوقع يلهمنا يف إعادة بناء العامرة عىل شكلها التاريخي قبل أن يتم 

تدمريها يف الحرب من قبل النازيني يف نيسان 1945. وبذلك يستعيد Karstadt هويته الهندسية املعامرية التي تعزز 

من جاذبيته. وبنفس الوقت تتكون من خالل هذه الهندسة املعامرية مساحات جديدة لإلستخدام املتنوع الحيوي التي 

يستفيد منها ال Karstadt. إن هذا اإلستخدام املتنوع يخلق مجاالت جديدة للسكن والعمل وكذلك العروض للخدمات 

العامة التي تلبي إحتياجات املدينة املتنامية وسكانها. من خالل خطة الطاقة عالية الكفاءة وخطة التنقل لتغيري السري 

يف املوقع وإسرتاتيجية طموحة لدعم التحرض ومبساهمة مبكرة لجميع املشاركني يف املرشوع، نريد أن نطور لكم مرشوع 

بيئي وإجتامعي مستدام.

وعدنا لكم ـ ليس بدون

Karstadt جديد يف ال 

2000 وظيفة إضافية

1500 مرت مربع شقق سكنية مقبولة التكلفة

3500 مرت مربع رشفة عامة عىل السطح للمطاعم                           
واملقاهي والفن والثقافة

3600 مرت مربع مساحات جديدة للصالح العام و

 600 موقف جديد للدراجات الهوائية

تنويع

 اإلستخدام

هندسة معامرية

 معربةعن الهوية

اإلستدامة

مشاركة

تغيري 

طريقة التنقل

Hermannplatz



KARSTADT AM HERMANNPLATZ

جزء )1929(

سيتم ترميمه وتحديثه مع الحفاظ عىل 

شكله الرتايث

اإلستخدام: 100% للصالح العام: عىل سبيل املثال

للجمعيات املحلية والتعليم وإجتامعيا األطفال أو

العوائل.

املبنى القديم )1911(

سيتم ترميمه و تحديثه

اإلستخدام: 100% شقق سكنية مدعومة من 

جهات غري ربحية مقبولة التكلفة



Illustration: SOULGRFX

املساحة الخلفية

تطوير جامعي من خالل مسابقة عامة لألفكار

اإلستخدام: خليط برليني أصيل ومن ضمنه القطاع املهني 

والتنقل وموقف السيارات األخرض ونقل

البضائع تحت األرض. 

Karstadt مبنى

إعادة البناء إستنادا اىل املتجر التاريخي

اإلستخدام: Karstadt ومكاتب ورشفة عامة عىل

السطح فيها مطاعم ومقاهي وفن وثقافة



2019

2017

                   2019

2019

2020

Karstadt am Hermannplatz -1930

الجدول الزمني

 رشاء العقار

بدء الحوار

عرض املرشوع عىل الجمعية العامة يف بلدية

Neukölln 

 عرض املرشوع عىل الجمعية العامة يف بلدية

Kreuzberg 

أيار

كانون الثاين

ترشين األول
HRMNNBOX إفتتاح 

 

مشاركة املواطنني

مرحلة البناء
3 إىل 4 سنوات

إفتتاح
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أوىل الخطوات
طريق دراجات هوائية جديد عرب الفناء الداخيل و HRMNNBOX وحدائق الحرض ومساحات

  WRKSHOP خرضاء يف مواقف السيارات السابقة وحفالت موسيقية مع موسيقيني محليني وحاوية الدراجات الهوائية

واملعارض يف ال Karstadt مثل معرض KIEZGESTEIN املكتمل: من خالل هذه الخطوات األوىل املحددة لكم نريد 

إختبار اإلستخدامات الجديدة املحتملة يف املستقبل وتواقفها مع ال Karstadt وإظهار أن التغيريات يف 

ال Hermannplatz جيدة وميكن أن تكون للجميع.

هذه الخطوات هي مناذج أولية: نحن نسعد ملالحظاتكم وأفكاركم الجديدة.



HRMNNBOX
Parkhaus Innenhof, Hasenheide 4 – 5, 10967 Berlin

@nichtohneeuch
nichtohneeuch.berlin

 
SIGNA Real Estate  
Management Germany GmbH
Kantstraße 164, 10623 Berlin
info@nichtohneeuch.berlin

Illustration: SOULGRFX

تعالوا وتناقشوا معنا:

معا من أجل 

مرشوع أفضل!

زورونا يف ال HRMNNBOX وعىل قنوات التواصل اإلجتامعي الخاصة بنا أو إكتبوا لنا عىل اإلمييل:

info@nichtohneeuch.berlin 

أوقات الدوام:

اإلثنني اىل السبت : من الساعة 08:00 إىل الساعة 20:00 األحد مغلق

املسؤول عن املحتوى والطباعة

ليس من  دونكم 

ندعو جميع الناس من Neukölln و Friedrichshain-Kreuzberg وبرلني للعمل معا لتطوير هذه الرؤية من أجل

Karstadt جديد يف ال Hermannplatz. نحن عىل قناعة تامة أن هذا املرشوع يقدم الكثري من الفرص الرائعة لسكان الحي 

والتجار وكل سكان برلني. تحت قيادة اإلدارة املسؤولة نتمنى أن تكون هناك عملية مشاركة مبكرة للتمكن من املشاركة 

الحقيقية. بهذه الطريقة فقط سيكون لكم يف ال Hermannplatz مجمع Karstadt مستدام وملبي لإلحتياجات ومعقول. 

وهذا لن يتم بدونكم


