
Ngarkesat ajrore transportojnë mbi 6 trilion dollarë mallra në vit, duke përbërë afërsisht 35% të
tregtisë botërore sipas vlerës; gjatë pandemisë COVID-19, ngarkesat ajrore përfaqësonin një të

tretën e të ardhurave të linjave ajrore.

Kohët e fundit, Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA) publikoi të dhënat për vitin
2021 për tregjet globale të ngarkesave ajrore që tregojnë se kërkesa e ngarkesave ajrore nuk po
rikuperohet vetëm nga kriza COVID-19, por po rritet me kërkesën deri në 9.4% gjatë majit 2019.
Megjithatë, një problem që vazhdon është mungesa e hapësirës së ngarkesave që rezulton nga

tokëzimi i shumicës së avionëve të pasagjerëve. Gjatë kohës standarde, gati gjysma e ngarkesave 
ajrore do të transportoheshin në stacionet e avionëve të pasagjerëve.

C I L A T  L L O J E  T Ë  N G A R K E S A V E  T R A N S P O R T O H E N  M E  M C M  C A R G O ?



1 Raporti i të ardhurave të gjeneruara për Cargo

Të hyrat nga Cargo përfaqësojnë një të tretën e të ardhurave të linjës ajrore.

Llojet e ndryshme të ngarkesave të transportuara nga ajri, ato ndahen në dy grupe kryesore:
• Ngarkesa e Përgjithshme.
• Ngarkesa Speciale. 

Ngarkesa Speciale ndahet më pas në nëngrupe më të vogla të specializuara.
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Çka është “General Cargo” apo “Ngarkesat e Përgjithshme”?
Ngarkesat e përgjithshme janë artikuj që nuk bien në kategoritë e Ngarkesave Speciale dhe që nuk kërkojnë ndonjë masë shtesë ose trajtim të veçantë 
gjatë transportit ajror. Këto lloje të artikujve janë mallrat me pakicë dhe shumica e konsumit (me përjashtim të celularëve, tabletëve dhe laptopëve), 
mallra të thatë, pajisje, tekstile, dhe më shumë. Mendoni për objektet tuaja mesatare, të përditshme; shumica e tyre do të vendoseshin në zonën e 
përgjithshme të ngarkesave.

Çka është “Special Cargo” apo “Ngarkesat Speciale”?
Ngarkesa speciale është aty ku gjërat bëhen pak më të ndërlikuara. Ngarkesa speciale janë mallra që, për shkak të natyrës, peshës, dimensioneve 
dhe/ose vlerës së tyre, mund të kenë kërkesa të veçanta duke përfshirë paketimin, etiketimin, dokumentimin dhe trajtimin përmes zinxhirit të 
transportit. Transporti i këtyre mallrave adresohet përmes rregulloreve specifike që duhet të ndiqen gjatë përgatitjes, ofrimit, pranimit dhe trajtimin e 
kësaj ngarkese. Artikujt përfshijnë mallra të rrezikshëm, kafshë të gjalla, ngarkesa që prishen, ngarkesa të lagura, produkte të ndjeshme ndaj kohës dhe 
temperaturës ndër të tjera. Për të siguruar që ekzistojnë standarde të harmonizuara globalisht që sigurojnë sigurinë dhe lehtësimin e këtyre produk-
teve, IATA ka tre Borde: Bordi i Mallrave të Rrezikshme (DGB), Grupi i Punës për Kohën dhe Temperaturën (TTWG) dhe Bordi i Kafshëve dhe Kafshëve të 
Gjalla (LAPB) , të cilat menaxhojnë standardet dhe udhëzimet në lidhje me transportin e këtyre produkteve.
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Çfarë duhet të dini për transportin e mallrave të rrezikshëm?
Manuali i Rregullave të IATAs është referenca globale për transportimin e mallrave të rrezikshëm nga ajri dhe standardi i vetëm i njohur nga linjat ajrore. 
Manuali siguron gjithçka që nevojitet për të klasifikuar, përgatitur, pranuar dhe trajtuar dërgesat e mallrave të rrezikshme në përputhje me rregulloret 
ndërkombëtare të transportit ajror. IATA ka botuar DGR për më shumë se 60 vjet. DGR botohet çdo vit për të siguruar që industria të ketë informacionin 
më të azhurnuar në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshëm. IATA punon ngushtë me qeveritë, shoqatat e tjera të industrisë dhe Organizatën 
Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) në zhvillimin e këtyre rregulloreve. Në këtë mënyrë, IATA siguron që rregulloret për transportin e mallrave të 
rrezikshëm nga ajri janë efektive, efikase dhe të pranuara ndërkombëtarisht për të lehtësuar transportin e tyre duke vënë sigurinë e të gjithë atyre që 
janë në bord të parë. 2

Mallrat e rrezikshme klasifikohen në klasat e mëposhtme:

Disa klasa ndahen në nënndarje për shkak të shtrirjes së gjerë të rreziqeve brenda klasës.

Eksplozivë
Gaze
Lëngjet e ndezshme
Mallrat e ngurta të ndezshme; Substancë e përgjegjshme ndaj djegies spontane; 
Substancat të cilat, në kontakt me ujin, lëshojnë gazra të ndezshëm
Substancat oksiduese dhe Peroksidet Organike
Substancat toksike dhe infektive
Material radioaktiv
Gërryes
Substancat dhe artikujt e ndryshëm të rrezikshëm, përfshirë substancat e rrezikshme për mjedisin 

1.
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5.
6.
7.
8.
9.

2   Dangerous Goods by Air | The transportation procedure - YouTube 4



Çfarë duhet të dini për transportin e mallrave të kontrolluar nga temperatura?
Disa mallra, të tilla si ilaçet, furnizimet me gjak, organet ose produktet e tjera të shkencave të jetës kërkojnë kontrolle specifike mbi temperaturën në të 
cilën ato ekspozohen gjatë transportit. Përmbushja e dispozitave të Manualit të Rregullave të Kontrollit të Temperaturës të IATA (TCR) kërkon siguri të 
plotë ashtu që, pavarësisht se çfarë mallrash të kontrolluar nga temperatura dërgoni, ato do të dorëzohen në mënyrë të sigurt.

Para se një transportues të pranojë mallra të kontrolluara nga koha dhe temperatura nga një dërgues, ka shumë detaje në lidhje me dërgesën që 
duhet të përcaktohen paraprakisht. 

Disa nga këto detaje përfshijnë:
• Përmbajtja e mallrave të kohës dhe temperaturës
• Lloji i paketimit
• Orari i fluturimit dhe drejtimi
• Lloji i avionit
• Kushtet mjedisore
• Disponueshmëria e kontrollit të temperaturës gjatë të gjitha fazave
• Hapësira e parashikuar e udhëtimit
• Numri i kontaktit të urgjencës 24 orë
• Rregulloret specifike të vendit

Për tu informuar më shumë rreth shërbimeve tona, vizitoni
www.cargo.al
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