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Abstract
The arbitration procedural means first the most accptable to the
investor oil foreign, so it is not without a contract between the
parties, without being sure to resort to this method as a tool
procedural protection especially for contracting foreign private,
recourse to arbitration at the beginning of it the result of fear of
judge sides of the other party to resolve the litigation, arbitration
was just a substitude of national courts , but later become  the
basis of the latter resolve these discounts and acceptable way in
the event of failure of the negotiations between the two parties.
Based on this, provided some national legislation, including
Algeria,Kuwait and the United Arab Emirates ,on the possibility of
recourse to arbitration for settlement of disputes,contracts for
international development and from which of course the oil
contracts, so it is considered arbitration primary means to enssure
procedural protections contracts , in particular, which version the
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