Ras Al Khaimah Energy Efficiency & Renewable Energy Strategy 2040
The Programs:

2. Building Retrofits: Execute energy
efficiency improvement projects for at
least 3,000 existing buildings by 2040.

1. Green Building Regulations:
Introduce and periodically upgrade
green building regulations, targeting
at least 2,000 new green buildings
every year.

4. Efficient Appliances: Promote
adoption of efficient appliances.

3. Energy Management: Promote best
practices in energy management at key
energy and water users, representing
>30% of the total power consumption.

6. Water Reuse and Efficient
Irrigation: Increase wastewater
collection, and reuse at least 95% of
the TSE produced by 2040. Implement
efficient irrigation measures.

5. Efficient Street Lighting: Adopt
LED for 400+km of existing street
lighting and for new roads. Apply
dimming and switch-off measures.
7. Solar Programs: Promote solar
energy for on-site and utility scale
applications, with an ambition to reach
1,200 MWp of total capacity by 2040.

2040 إستراتيجة رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة
:البرامج

 تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة: تحديث المباني.2
الطاقة على المباني القائمة المختارة بما يعادل
.2040  مبنى بحلول عام3000 حوالي

 إصدار و تحديث: لوائح المباني الخضراء.1
لوائح المباني الخضراء المطبقة على المباني
 مبنى2000  باستهداف،الحديثة بشكل دوري
.حديث كحد أدنى كل عام

 توظيف األجهزة: األجهزة عالية الكفاءة.4
.ذات الكفاءة العالية

 تقديم أفضل ممارسات إدارة: إدارة الطاقة.3
الطاقة لمن تعدى استهالكهم للطاقة و المياه
. من نسب استهالك الطاقة الحالية٪30 أكثر من

: إعادة استخدام المياه و الري الفعال.6
زيادة كميات المياه ال ُمعالجة و إعادة استخدام
 مع تطبيق. على األقل من هذه المياه%95
.تدابير كفاءة الري الفعال

8. Energy from Waste: Develop
waste-to-energy capacities to
contribute at least 2% of the primary
energy used.

 رفع القدرة: استخراج الطاقة من النفايات.8
االستيعابية لمعالجة النفايات و تحويلها إلى طاقة
 على األقل من الطاقة٪2 للمساهمة بنسبة
.األولية المستخدمة

9. Efficient Vehicles: Promote
adoption of efficient vehicles with a
focus on EVs and hybrids, starting
with adoption in government fleets.

: المركبات االقتصادية.9
تعزيز اعتماد المركبات االقتصادية ذات الكفاءة
 مع التركيز األولي،العالية في استهالك الوقود
.على السيارات الكهربائية والهجينة

 اعتماد إضاءة: إنارة طرق عالية الكفاءة.5
 كيلومتر من400  إلضاءة ما يزيد عنLED
 مع تطبيق تدابير للتعتيم.الطرق الحالية والجديدة
.أو اإليقاف
 ترويج استخدام: برامج الطاقة الشمسية.7
الطاقة الشمسية في المشاريع الموزعة ومحطات
1200  مع أمل الوصول إلى،الطاقة الشمسية
من السعة اإلجمالية بحلول عامMWp
.2040

:األهداف

The Targets:
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إمارة رأس الخيمة

كفاءة الطاقة

الطاقة المتجددة

النفايات الصلبة
المحولة من المكبات

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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