ТОРГОВЕЛЬНА УГОДА
 між Урядом України та Урядом Алжірської Народно-Демократичної Республіки 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.07.93 р. 
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 19.09.2008 р.
Уряд України та Уряд Алжірської Народно-Демократичної Республіки, 
прагнучи розвивати та диверсифікувати торговельні відносини та економічне співробітництво, 
бажаючи стимулювати розвиток взаємовигідних торговельних відносин, 
домовились про наступне: 
СТАТТЯ 1 
Торговельні відносини між Україною та Алжірською Народно-Демократичною Республікою охоплюватимуть всі види товарів та послуг, що експортуються обома країнами. 
СТАТТЯ 2 
Сторони зобов'язуються сприяти і полегшувати товарообмін між Україною та Алжірською Народно-Демократичною Республікою в рамках законів та правил, діючих в кожній із Сторін, що регулюють експортно-імпортні операції. 
СТАТТЯ 3 
Імпорт та експорт товарів та послуг здійснюватиметься на основі контрактів, укладених між фізичними та юридичними особами двох країн на базі світових цін, що практикуються на міжнародному ринку у відповідності до діючих міжнародних законів та правил. 
Жодна зі Сторін не несе відповідальності по зобов'язаннях, що випливають із комерційних угод, укладених між фізичними та юридичними особами двох країн. 
СТАТТЯ 4 
За винятком випадків спеціальних домовленостей між Договірними Сторонами товари, що експортуються  або імпортуються з однієї країни в іншу будуть використовуватись відповідно в Україні та в Алжірській Народно-Демократичній Республіці. 
СТАТТЯ 5 
Платіжні операції по товарообміну в рамках цієї Угоди проводитимуться у вільно конвертованій валюті за винятком випадків, коли спеціальні угоди передбачають інше. 
СТАТТЯ 6 
Сторони заохочуватимуть та сприятимуть торговельному обміну між суб'єктами господарської діяльності двох країн шляхом налагодження контактів між діловими колами, організації виставок, ярмарків, обміну інформацією. 
СТАТТЯ 7 
Договірні Сторони взаємно погоджуються в дусі поваги до міжнародних зобов'язань кожної зі Сторін про режим найбільшого сприяння в тому, що стосується митних правил та інших тарифів, що прирівнюються до митних, відносно всього обсягу товарообміну, за винятком спеціальних переваг, що надаються в рамках регіональних угод або таких, що випливають із зобов'язань по відношенню до сусідніх країн. 
СТАТТЯ 8 
Імпорт зразків та рекламних матеріалів здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства двох країн. 
СТАТТЯ 9 
Договірні Сторони вживатимуть заходів щодо захисту товарних та торгових знаків, що є власністю суб'єктів господарської діяльності однієї із країн згідно з законами та правилами, чинними в кожній із країн, а також з угодами і конвенціями, до яких вони приєднались. 
СТАТТЯ 10 
Національні засоби наземного та морського транспорту матимуть перевагу по мірі можливості при товарообміні між двома країнами. 
СТАТТЯ 11 
Положення цієї Угоди не можуть бути витлумачені так, щоб заважати здійсненню кожної зі Сторін необхідних заходів щодо охорони національної безпеки, життя та здоров'я людей, тварин і рослин, а також захисту національного багатства, культурних, історичних та археологічних цінностей. 
СТАТТЯ 12 
Положення цієї Угоди не суперечать і не завдаватимуть шкоди правам та обов'язкам кожної із Сторін, що випливають з міжнародних або багатосторонніх угод, укладених кожною із Сторін. 
СТАТТЯ 13 
Можливі розходження в тлумаченні та реалізації цієї Угоди врегульовуватимуться в рамках спільної українсько-алжірської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва або шляхом взаємних консультацій, включаючи дипломатичні засоби, для чого достатньо запиту однієї зі Сторін. 
СТАТТЯ 14 
Ця Угода може бути доповнена або змінена за взаємною згодою обох Сторін. Відповідні доповнення або зміни набиратимуть чинності у відповідності до Статті 16 цієї Угоди. 
СТАТТЯ 15 
Угода не втратить силу після її денонсації або закінчення терміну чинності для контрактів, укладених під час дії цієї Угоди і які не були виконані. 
СТАТТЯ 16 
Ця Угода набуває чинності з моменту останнього повідомлення Сторін про те, що всі процедури щодо набуття чинності виконані. 
Вона залишатиметься чинною на період в 5 років і буде автоматично подовжуватись на наступні 2 роки, якщо не буде денонсованою однією зі Сторін, яка повідомить про свій намір за три місяці до припинення дії цієї Угоди. 
Здійснено в м. Києві "1" липня 1993 р. в двох примірниках, кожний українською, арабською та французькою мовами, причому всі тексти мають однакову силу. 
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