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Abstract
If one do not work according
to bond as he agreed with
management whether by
missing to carry out
agreement , or works it not
according to the conditions
and specifications that agree
with them , or retardation
about engagements to
achieve work , so the
management has right to
carry out administrative
penalties . one of these
penalties is drawing work as
penalty administrative that
administration obligates
them to pay it . there is
condition for purpose to
draw the work , that there
must be great error from
point of contractor towards

administration . before
drawing work from a
contractor , it must be warn
him to achieve the bond
through limited period, the
decision of drawing work
considers from general order,
that management works by it
without needing for existing
text in the bond declaring
about it. As a result of it,
there is many legal effects by
legislations imbued.
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