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 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

 محمد أحمد الرشيد 1
 مشاري الروضان عبد هللا

 )الشؤون(

عبدالعزيز 

 حمد الصقر
27/4/1963 

4/6/1963 

11/6/1963 

 أ/19

 أ/21
 األول األول توزيع قسائم العديلية

االكتفاء 

  بالمناقشة

 راشد صالح التوحيد 2
 جابر العلي الصباح

 (الكهرباء والماء)

عبدالعزيز 

 حمد الصقر
22/2/1964 

22/2/1964 

3/3/1964 

46 

47 

التيار الكهربائي االنارة 

 والرسوم
 الثاني األول

االكتفاء 

  بالمناقشة

3 

 حمد مبارك العيار

 سليمان يوسف الذويخ

 ناصر صنهات العصيمي

 خالد أحمد الجسار

 )العدل(

سعود 

عبدالعزيز 

 العبدالرزاق

12/11/1968 

12/11/1968 

19/11/1968 

26/11/1968 

 ج/210

 د/210

 هـ/210

 عدد الجنايات

 فقدان ملفات
 الثالث الثاني

االكتفاء 

  بالمناقشة

 خالد المسعود الفهيد 4
 سالم العتيقي نعبد الرحم

 )المالية والنفط(

خالد صالح 

 الغنيم
 أ/330 12/2/1974 8/12/1973

من يتقاضى راتبا يوميا 

 في المطار
 الرابع الثالث

االكتفاء 

  بالمناقشة

5 

 سامي أحمد المنيس

 محمد النيباري عبد هللا

 علي ثنيان الغانم

 خالد سليمان العدساني

 )التجارة والصناعة(

خالد صالح 

 الغنيم
20/2/1974 

19/3/1974 

26/3/1974 

2/4/1974 

16/4/1974 

23/4/1974 

 أ/335

 ب/335

 ج/335

 هـ/335

 و/335

ارتفاع األسعار وتطبيق 

الشركات قانون 

 والتراخيص التجارية

 الرابع الثالث
تجديد الثقة 

  بالوزير

6 

 أحمد يوسف النفيسي

 سالم خالد المرزوق

 عبدهللا محمد النيباري

 سالم العتيقي نعبد الرحم

 )المالية والنفط(

خالد صالح 

 الغنيم
20/2/1974 

21/5/1974 

25/5/1974 

28/5/1974 

4/6/1974 

 أ/344

 ب/344

 ج/344

345 

احتياطي النفط والكوادر 

 الكويتية في قطاع النفط
 الرابع الثالث

تجديد الثقة 

  بالوزير
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 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

 خليفة طالل الجري 7

 عبد هللا ند. عبد الرحم

 العوضي

 )الصحة(

محمد يوسف 

 العدساني
27/1/1982 

9/2/1982 

13/2/1982 

23/2/1982 

16/10/1982 

2/11/1982 

20/11/1982 

 أ/426

 ب/426

427 

 ب/446

 و/446

 ب/448

عدم تزويد العضو 

بأسماء المرضى الذين 

اوفدتهم الدولة للعالج 

بالخارج ونوعية العالج 

 لهم

 الخامس
الثاني 

 والثالث

اإلحالة 

للمحكمة 

الدستورية 

وجاءت بعدم 

 الجواز

 

8 

 خالد جميعان الجميعان

 خالد سلطان بن عيسى

 مشاري جاسم العنجري

 حمد عيسى الرجيب

 واالسكان()الشؤون 

محمد يوسف 

 العدساني
30/11/1983 

6/12/1983 

20/12/1983 

 د/471

 و/471

التجاوزات في توزيع 

 الوحدات السكنية
 الرابع الخامس

سحب 

  االستجواب

 أحمد فهد الطخيم 9
 خلف أحمد الخلف

 )الكهرباء والماء(

محمد يوسف 

 العدساني
 ج/480 8/5/1984 1/5/1984

عدم وصول المياه قليلة 

 الملوحة لبيوت المحدود
 الرابع الخامس

سحب 

  االستجواب

10 

 الربعي د. أحمد عبد هللا

 الجوعان حمد عبد هللا

 مبارك فهد الدويلة

 سلمان الدعيج الصباح

)العدل والشؤون القانونية 

 واإلدارية(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

16/4/1985 
23/4/1985 

30/4/1985 

499 

501 

صرف سندات لولده 

القاصر من صندوق 

 ضمان حقوق الدائنين

 األول السادس
استقالة 

  الوزير

11 

 أحمد يعقوب باقر

 الصانع دفيصل عبد الحمي

 محمد سليمان المرشد

 عيسى محمد المزيدي

 )المواصالت(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

18/6/1986 24/6/1986 575 

تحصيل رسوم الخدمات 

الهاتفية من المشتركين 

ومبلغ الدين باألسماء 

 المستحق

 حل المجلس الثاني السادس
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PDF/09.pdf
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 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

12 

 خميس طلق عقاب

 سامي أحمد المنيس

 ناصر فهد البناي

 جاسم محمد الخرافي

 )المالية واالقتصاد(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

22/6/1986 24/6/1986 575 

المخالفات الواردة على 

صندوق ضمان حقوق 

 الدائنين

 حل المجلس الثاني السادس

 

13 

 جاسم عبد العزيز القطامي

 د. عبد هللا فهد النفيسي

 مشاري جاسم العنجري

 علي الخليفة الصباح

 )النفط والصناعة(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

23/6/1986 24/6/1986 575 

أحداث المنشآت النفطية 

واالحتياطات األمنية 

 قبل وقوعها

 حل المجلس الثاني السادس

 

14 

 أحمد نصار الشريعان

 راشد سيف الحجيالن

 مبارك فهد الدويلة

 د. حسن علي اإلبراهيم

 )التربية(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

24/6/1986 1/7/1986 577 

سياسات الوزير بإدارة 

الجامعة وتجاوزات 

 مالية وإدارية

 حل المجلس الثاني السادس

 

 د. أحمد عبد هللا الربعي مفرج نهار المطيري 15

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

8/2/1995 
21/2/1995 

28/2/1995 

692 

693 

مخالفات في الجامعة 

حول اإلسكان واإليفاد 

 والتعاقدات

 الثالث السابع
تجديد الثقة 

  بالوزير

16 

 أحمد عبد المحسن المليفي

 سامي أحمد المنيس

 مشاري محمد العصيمي

 ناصر عبد هللا الروضان

)نائب رئيس مجلس 

 الوزراء ووزير المالية(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

5/7/1997 15/7/1997 836 

وعدم تنفيذ  يالتراخ

القوانين، والتفريط 

 بأموال الدولة.

 األول الثامن
االكتفاء 

  بالمناقشة

17 

 د. فهد صالح الخنة

 محمد عبد هللا العليم

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 سعود الناصر الصباح

 )وزير اإلعالم(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

27/1/1998 
17/2/1998 

10/3/1998 

856 

866 

عرض كتب ممنوعة 

 22في معرض الكتاب 
 الثاني الثامن

استقالة 

  الحكومة

PDF/12.pdf
PDF/13.pdf
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 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

 حسين علي القالف 18
 محمد الخالد الصباح

 )الداخلية(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

3/6/1998 16/6/1998 889 

ضعف اإلشراف، 

مخالفة الدستور، غياب 

تظليل االستراتيجية، 

الرأي العام، إساءة 

 السلطة

 الثاني الثامن

رفع 

االستجواب 

من الجدول 

بعد طلب 

 جلسة سرية

 

 عباس حسين الخضاري 19

 أحمد خالد الكليب

)األوقاف والشؤون 

 االسالمية(

أحمد 

عبدالعزيز 

 السعدون

18/4/1999 
20/4/1999 

4/5/1999 

948 

952 

 العبث بالمصحف

 االخالل بالمسؤولية

 المال العامتبديد 

 التزوير

 حل المجلس الثالث الثامن

 

20 

 مرزوق فالح الحبيني

 مسلم محمد البراك

 وليد خالد الجري

 د. عادل خالد الصبيح

)الكهرباء والماء واإلسكان 

 واألوقاف(

جاسم محمد 

 الخرافي
4/11/2000 

6/11/2000 

20/11/2000 

4/12/2000 

 1أ ج/998

 أ/999

 أ/1000

القضية االسكانية 

من  131ومخالفة المادة 

 الدستور

 الثالث التاسع
تجديد الثقة 

  بالوزير

 حسين علي القالف 21
 سعد جاسم الهاشل

 )العدل(

جاسم محمد 

 الخرافي
27/1/2001 - - 

التعسف بحق القاضي 

الطحيح، سوء تطبيق 

القانون بقضية الطفل 

 الموءود، فساد العدل

 الثالث التاسع

رفع 

االستجواب، 

استقالة بعد 

 الحكومة
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 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

 حسين علي القالف 22

 أحمد يعقوب باقر

)العدل واألوقاف والشؤون 

 اإلسالمية(

جاسم محمد 

 الخرافي
24/11/2001 

3/12/2001 

7/1/2002 

8/1/2002 

 أ/1027

 أ/1029

 ب/1029

الطفل الموؤد، 

تجاوزات مالية وإدارية، 

 حفظ قضايا

 الرابع التاسع

التصويت 

بعدم 

الدستورية 

تقرير بعد 

 التشريعية

 

 د. حسن عبد هللا جوهر 23
د. مساعد راشد الهارون 

 )التربية والتعليم العالي(

جاسم محمد 

 الخرافي
3/3/2002 

18/3/2002 

1/4/2002 

 أ/1034

 أ/1035

االخالل باللوائح 

الجامعية، هدر المال، 

 عدم احترام الدستور

 الرابع التاسع
االكتفاء 

  بالمناقشة

24 
 الدويلة مبارك فهد

 مسلم محمد البراك

 د. يوسف حمد اإلبراهيم

 )المالية والتخطيط(

جاسم محمد 

 الخرافي
26/5/2002 

24/6/2002 

3/7/2002 

 أ/1042

1043/ 

 خاصة

 أموال البنك المركزي،

 أمالك الدولة العقارية،

خسائر مالية وتجاوزات 

 وإدارية

 الرابع التاسع
تجديد الثقة 

  بالوزير

 القالفحسين علي  25
 طالل مبارك العيار

 )الكهرباء والشؤون(

جاسم محمد 

 الخرافي
 2أ ج/1053 16/12/2002 26/11/2002

انتهاك الدستور وتقديم 

 معارفه على الموظفين
 التاسع

الخامس 

 التكميلي

االكتفاء 

  بالمناقشة

 عبد هللا محمد النيباري 26

 محمد ضيف هللا شرار

)نائب رئيس مجلس 

الدولة الوزراء وزير 

 للوزراء واألمة(

جاسم محمد 

 الخرافي
11/1/2003 

28/1/2003 

3/3/2003 

17/3/2003 

 أ/1056

 أ/1058

 أ/1059

 الخيران لآللئ العقارية

 العارضية للوسيلة

إحالة مجلس الوزراء 

 قرارات البلدي للجنة

 التاسع
الخامس 

 التكميلي

تجديد الثقة 

  بالوزير

PDF/22.pdf
PDF/23.pdf
PDF/24.pdf
PDF/25.pdf
PDF/26.pdf


 
 

 
 

 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

 أحمد نصار الشريعان 27
 المبارك الصباحجابر 

 )الدفاع(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1063 12/5/2003 27/4/2003

انتهاك مبدأ العدالة 

والمساواة، والدستور 

 33بتعيينات الدفعة 

 التاسع
الخامس 

 التكميلي

سحب 

  االستجواب

 مسلم محمد البراك 28
 النوري قمحمود عبد الخال

 )المالية(

جاسم محمد 

 الخرافي
23/2/2004 

8/3/2004 

22/3/2004 

 أ/1084

 أ/1086

، 105/1980القانون 

تناقض الوديعة 

األردنية، شركة خاصة 

 تحصل رسوم

 الثاني العاشر
تجديد الثقة 

  بالوزير

 حسين علي القالف 29
 د. محمد أحمد الجار هللا

 )الصحة(

جاسم محمد 

 الخرافي
18/4/2004 

3/5/2004 

4/5/2004 

 أ/1091

 ب/1091

الكفاءات محاربة 

الوطنية، انتهاك حقوق 

االنسان، تجاوزات مالية 

وإدارية، عدم الرد على 

 األسئلة

 الثاني العاشر
االكتفاء 

  بالمناقشة

30 
 أحمد عبد المحسن المليفي

 علي فهد الراشد

 محمد ضيف هللا شرار

)نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدولة 

 للوزراء واألمة(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1110 6/12/2004 21/11/2004

عدم احترام الدستور 

والالئحة، فساد 

الزراعة، فساد البلدية، 

 مجلس الخدمة المدنية

 الثالث العاشر

تشكيل لجنة 

تحقيق 

 برلمانية
 

PDF/27.pdf
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 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

31 

 د. عواد برد العنزي

 د. فيصل علي المسلم

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 نمحمد عبد هللا أبو الحس

 )اإلعالم(

 جاسم محمد

 الخرافي
21/12/2004 - - 

 مخالفة الدستور

مخالفة المرسوم 

، االخالل بمبدأ 1979

 التعاون بين السلطتين

 الثالث العاشر

استقالة 

الوزير قبل 

جلسة 

 المناقشة

 

 جمال حسين العمر 32
 أحمد يعقوب باقر

 )العدل(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1116 10/1/2005 4/1/2005

 انتهاك الدستور

 130و 91ممخالفة 

 مخالفة قوانين الدولة

 الثالث العاشر

تشكيل لجنة 

من قانوني 

 وزارة العدل
 

 د. ضيف هللا فضيل أبو رمية 33
 د. محمد أحمد الجار هللا

 )الصحة(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1121 4/4/2005 23/3/2005

 اإلهمال اإلداري

تردي األوضاع 

الصحية، التهاون مع 

األخطاء الطبية، انتشار 

 المخدرات

 الثالث العاشر
استقالة 

  الوزير

34 

 أحمد عبد العزيز السعدون

 أحمد عبد المحسن المليفي

 د. فيصل علي المسلم

 ناصر محمد الصباح

 )رئيس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
17/5/2006 - - 

مشروع قانون تعديل 

 الدوائر
 حل المجلس الرابع العاشر

 

 د. فيصل علي المسلم 35
 ناصر السنعوسي محمد

 )اإلعالم(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1173 18/12/2006 3/12/2006

 التعدي على الحريات

 التعاون بين السلطات

 اإلخالل بمسؤولياته

الحادي 

 عشر
 الثاني

استقالة 

  الوزير

PDF/31.pdf
PDF/32.pdf
PDF/33.pdf
PDF/34.pdf
PDF/35.pdf


 
 

 
 

 الوزير المستجوب مقدم االستجواب م
رئيس 

 المجلس
 الفصل محاور االستجواب مضبطة تاريخ المناقشة تاريخ التقديم

دور 

 االنعقاد
 مالحظات النتيجة

36 

 أحمد خليفة الشحومي

 د. جمعان ظاهر الحربش

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 أحمد العبد هللا الصباح

 )الصحة(

جاسم محمد 

 الخرافي
17/1/2007 

22/1/2007 

19/2/2007 

 أ/1176

 أ/1177

 تجاوزات إدارية

 محاربة الكفاءات

 العالج في الخارج

الحادي 

 عشر
 الثاني

استقالة 

  الحكومة

37 

 عادل عبد العزيز الصرعاوي

 عبد هللا يوسف الرومي

 مسلم محمد البراك

 علي الجراح الصباح

 )النفط(

 جاسم محمد

 الخرافي
 أ/1186 25/6/2007 10/6/2007

 االخالل بالواجبات

 اختالس الناقالت،

 تعارض المصالح

الحادي 

 عشر
 الثالث

استقالة 

  الوزير

38 
 د. فيصل علي المسلم

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 د. معصومة المبارك

 )الصحة(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1191 6/11/2007 25/8/2007

 العالج بالخارج

 حريق الجهراء

الحادي 

 عشر
 الثالث

استقالة 

  الوزير

39 
 د. علي صالح العمير

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 د. عبد هللا معتوق المعتوق

 )العدل واألوقاف(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1191 6/11/2007 22/10/2007

مخالفات دستورية، 

التنازل عن أراضي 

الوقف، تجاوزات 

 المساجد، هدر المال

الحادي 
 عشر

 إعفاء الوزير الثالث

 

 د. ضيف هللا فضيل أبو رمية 40
 بدر مشاري الحميضي

 )المالية(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1191 6/11/2007 22/10/2007

 البنك المركزي

 الهيئة العامة لالستثمار

 شركات وهمية

الحادي 
 عشر

 الثالث
تعديل 

  وزاري

 د. سعد رغيان الشريع 41
 الصبيحنورية صبيح 

 )التربية والتعليم العالي(

جاسم محمد 

 الخرافي
24/12/2007 

8/1/2008 

22/1/2008 

 أ/1196

 أ/1197

تجاوزات إدارية 

وقانونية، تصفية 

حسابات، االعتداء على 

 ثوابت وقيم المجتمع

الحادي 
 عشر

 الثالث
تجديد الثقة 

  بالوزير
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42 

 عبد هللا حشر البرغش

 محمد هايف المطيري

 مساعد الطبطبائيد. وليد 

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
18/11/2008 - - 

 الخدمات العامة

 الفساد اإلداري

 التراجع عن قراراتها

الثاني 

 عشر
 الثاني

استقالة 

  الحكومة

 د. فيصل علي المسلم 43
 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
1/3/2009 - - 

مصروفات ديوان رئيس 

 مجلس الوزراء

الثاني 

 عشر
 حل المجلس الثاني

 

44 

 د. جمعان ظاهر الحربش

 عبد العزيز حمد الشايجي

 د. ناصر جاسم الصانع

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
2/3/2009 - - 

 التجاوزات المالية

 تعطيل أعمال المجلس

الثاني 

 عشر
 المجلسحل  الثاني

 

 محمد هايف المطيري 45
 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
 تجاوزات لجنة اإلزالة - - 9/3/2009

الثاني 

 عشر
 حل المجلس الثاني

 

 مسلم محمد البراك 46
 جابر الخالد الصباح

 )الداخلية(

جاسم محمد 

 الخرافي
8/6/2009 

23/6/2009 

1/7/2009 

 أ/1224

1225/ 

 خاصة

 التفريط بالمال العام

اإلساءة للعملية 

 االنتخابية

الثالث 

 عشر
 األول

تجديد الثقة 

  بالوزير

 د. فيصل علي المسلم 47
 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
15/11/2009 

8/12/2009 

16/12/2009 

 أ/1233

1235/ 

 خاصة

مصروفات رئيس 

 الوزراء، تضليل الرأي

العام والنواب 

 )الشيكات(

الثالث 

 عشر
 تجديد الثقة الثاني
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 مبارك محمد الوعالن 48
 د. فاضل صفر علي

 )األشغال والبلدية(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1233 8/12/2009 18/11/2009

االعتداء على الدستور، 

تجاوزات إدارية والمال 

العام، التخبط، محطة 

 مشرف

الثالث 
 عشر

 الثاني
 االكتفاء

  بالمناقشة

 مسلم محمد البراك 49
 جابر الخالد الصباح

 )الداخلية(

جاسم محمد 

 الخرافي
18/11/2009 

8/12/2009 

17/12/2009 

 أ/1233

1236/ 

 خاصة

التضليل وعدم الكشف 

 تعن البيانا

 والمراسالت

الثالث 
 عشر

 الثاني
تجديد الثقة 

  بالوزير

 د. ضيف هللا فضيل أبو رمية 50

 الصباح جابر المبارك

)نائب رئيس الوزراء 

 ووزير الدفاع(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1233 8/12/2009 19/11/2009

 العالج بالخارج

 تجاوزات مالية

 انفجار األديرع

 منع ديوان المحاسبة

الثالث 
 عشر

 الثاني
االكتفاء 

  بالمناقشة

 علي سالم الدقباسي 51
 الصباح أحمد العبد هللا

 )النفط واإلعالم(

محمد جاسم 

 الخرافي
23/2/2010 

2/3/2010 

16/3/2010 

25/3/2010 

 أ/1246

 أ/1247

1248/ 

 خاصة

النشر والبث في قانون 

 المرئي والمسموع،

 القنوات غير المرخصة

الثالث 
 عشر

 الثاني
تجديد الثقة 

  بالوزير

 خالد مشعان طاحوس 52
 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
 أ/1257 8/6/2010 30/5/2010

تردي األوضاع البيئية 

 وتلوث علي السالم
الثالث 
 عشر

 الثاني
رفع 

  االستجواب
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53 

 د. جمعان ظاهر الحربش

 صالح محمد المال

 مسلم محمد البراك

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
13/12/2010 

28/12/2010 

5/1/2011 

 أ/1272

1273/ 

 خاصة

انتهاك الدستور والتعدي 

 على الحريات العامة
الثالث 
 عشر

 تجديد الثقة الثالث

 

54 

 سالم نمالن العازمي

 شعيب شباب المويزري

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 جابر الخالد الصباح

 )الداخلية(

جاسم محمد 

 الخرافي
24/1/2011 

8/3/2011 

)نص 

 االستجواب(

 أ/1276

وفاة مواطن بسبب 

التعذيب وسوء استخدام 

 السلطة

الثالث 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الوزير

55 
 عادل عبد العزيز الصرعاوي

 مرزوق علي الغانم

 أحمد الفهد الصباح

)نائب رئيس مجلس 

الوزراء للشؤون االقتصادية 

 ووزير التنمية واإلسكان(

جاسم محمد 

 الخرافي
22/3/2011 

10/5/2011 

)نص 

 االستجواب(

 2ج /1280

التفريط بالمال العام، 

المجلس األولمبي 

اآلسيوي، خطة التنمية، 

محاولة إيقاف النشاط 

 الرياضي دوليا  

الثالث 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الحكومة

 فيصل سعود الدويسان 56
 أحمد العبد هللا الصباح

 )النفط واإلعالم(

جاسم محمد 

 الخرافي
29/3/2011 

10/5/2011 

)نص 

 االستجواب(

 2ج /1280
 تجاوزات اإلعالم

 التقصير في مهامه
الثالث 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الحكومة

 صالح أحمد عاشور 57

 د. محمد صباح الصباح

)نائب رئيس مجلس 

 الوزراء والخارجية(

جاسم محمد 

 الخرافي
30/3/2011 

10/5/2011 

)نص 

 االستجواب(

 2ج /1280

 اإلخفاق والتقصير،

العجز عن صيانة وحدة 

 المجتمع

الثالث 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الحكومة
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58 
 أحمد عبد العزيز السعدون

 عبد الرحمن فهد العنجري

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
10/5/2011 

17/5/2011 

15/11/2011 

 أ/1281

 أ/1292

 خطة التنمية،

التفريط في أمالك الدولة 

 العقارية،

 شركة زين،

بقضايا التلوث الفشل 

 البيئي

الثالث 
 عشر

الثالث 
 والرابع

رفع من 

جدول 

 األعمال،

 )ولم يناقش(

 

59 
 عادل عبد العزيز الصرعاوي

 مرزوق علي الغانم

 أحمد الفهد الصباح

)نائب رئيس مجلس 

الوزراء للشؤون االقتصادية 

 ووزير التنمية واإلسكان(

جاسم محمد 

 الخرافي
15/5/2011 

31/5/2011 

14/6/2011 

 أ/1282

 أ/1284

 التفريط بالمال العام،

 تسهيل االستيالء عليه،

 خطة التنمية،

محاولة إيقاف النشاط 

 الرياضي دوليا  

الثالث 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الوزير

60 

 مبارك محمد الوعالن

 محمد هايف المطيري

 د. وليد مساعد الطبطبائي

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
22/5/2011 

31/5/2011 

14/6/2011 

23/6/2011 

 أ/1282

 أ/1284

1286/ 

 خاصة

 التغلغل اإليراني،

االضرار بدول مجلس 

 التعاون الخليجي،

 أزمة البحرين

الثالث 
 عشر

 تجديد الثقة الثالث

 

61 

 خالد مشعان طاحوس

 د. فيصل علي المسلم

 مسلم محمد البراك

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
23/6/2011 - - 

اللحوم الفاسدة، أمالك 

الدولة، عدم تطبيق 

القانون، االعتمادات 

 التكميلية للميزانيات

الثالث 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الحكومة
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62 

 عبد الرحمن فهد العنجري

 د. فيصل علي المسلم

 مسلم محمد البراك

 ناصر المحمد الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
15/11/2011 - - 

 االيداعات المليونية،

 التحويالت الخارجية
الثالث 
 عشر

 الرابع

استقالة 

  الحكومة

 فيصل سعود الدويسان 63
 جابر المبارك الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

جاسم محمد 

 الخرافي
30/9/2012 - - 

االخالل بثقة األمير، 

 الجلساتتعطيل 
الثالث 
 عشر

 حل المجلس الرابع
 

 رياض أحمد العدساني 64
 جابر المبارك الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1299 12/11/2013 31/10/2013

 األزمة اإلسكانية،

 الفساد
الرابع 
 عشر

 الثاني

رفع 

االستجواب 

من جدول 

 األعمال
 

 د. حسين قويعان المطيري 65
 العبد هللا الصباحمحمد 

 )وزير الدولة والصحة(

مرزوق علي 

 الغانم

3/11/2013 

6/11/2013 

12/11/2013 

26/11/2013 

 أ/1299

 أ/1300

االخالل بالمشاريع، 

 الفساد واإلهمال
الرابع 
 عشر

 الثاني
تجديد الثقة 

  بالوزير

 د. خليل عبد هللا علي 66

 د. روال عبد هللا دشتي

)شؤون مجلس األمة 

 والتخطيط والتنمية(

مرزوق علي 

 الغانم
10/11/2013 

12/11/2013 

26/11/2013 

 أ/1299

 أ/1300

العجز والتقاعس بتقديم 

برنامج عمل الحكومة، 

 تهديد االمن االقتصادي

الرابع 
 عشر

 الثاني
استقالة 

  الوزير

 رياض أحمد العدساني 67
 سالم مثيب األذينة

 )اإلسكان والبلدية(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1300 26/11/2013 13/11/2013

 األزمة االسكانية،

 المشاريع المعطلة
الرابع 
 عشر

 الثاني
االكتفاء 

  بالمناقشة

 رياض أحمد العدساني 68
 جابر المبارك الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1300 26/11/2013 13/11/2013

تراجع الدولة، الفساد 

 والمحسوبيةوالواسطة 
الرابع 
 عشر

 الثاني
االكتفاء 

  بالمناقشة

 صفاء عبد الرحمن الهاشم 69
 جابر المبارك الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

مرزوق علي 

 الغانم
 برنامج عمل الحكومة أ/1300 26/11/2013 14/11/2013

الرابع 
 عشر

 الثاني
االكتفاء 

  بالمناقشة

 صفاء عبد الرحمن الهاشم 70

 عبد هللا دشتيد. روال 

)شؤون مجلس األمة 

 والتخطيط والتنمية(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1300 26/11/2013 14/11/2013

تعيين وافد من عراقي، 

( 26ومخالفة المادة )

 من الدستور

الرابع 
 عشر

 الثاني
االكتفاء 

  بالمناقشة

71 
 عبد هللا إبراهيم التميمي

 فيصل سعود الدويسان

 سالم مثيب األذينة

 )اإلسكان والبلدية(

مرزوق علي 

 الغانم
17/11/2013 

26/11/2013 

7/1/2014 

 أ/1300

 أ/1303

المساس بالوحدة 

الوطنية ومخالفة القانون 

 والدستور

الرابع 
 عشر

 الثاني
استقالة 

  الوزير
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 حمدان سالم العازمي 72
 ذكرى عايد الرشيدي

 )الشؤون(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1303 7/1/2014 28/11/2013

دور الرعاية، 

تجاوزات، مخالفات 

 قطاع التعاون

الرابع 
 عشر

 الثاني
استقالة 

  الوزير

 صالح أحمد عاشور 73
 د. نايف فالح الحجرف

 )التربية والتعليم العالي(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1303 7/1/2014 19/12/2013

فساد الجامعة، 

والوظائف القيادية، 

التطبيقي، عدم اتخاذ 

قانونية إجراءات 

 لممارسات العاملين

الرابع 
 عشر

 الثاني
استقالة 

  الوزير

 عادل مساعد الخرافي 74
 عبد العزيز اإلبراهيم

 )األشغال والكهرباء(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1306 4/2/2014 26/1/2014

 تدهور خدمات الوزارة

 هدر المال العام،

عدم التعاون مع السلطة 

التشريعية، تجاوزات 

 إداريةفنية 

الرابع 
 عشر

 الثاني
االكتفاء 

  بالمناقشة

75 

 د. حسين قويعان المطيري

 رياض أحمد العدساني

 د. عبد الكريم عبدهللا الكندري

 جابر المبارك الصباح

 )رئيس مجلس الوزراء(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1311 29/4/2014 24/2/2014

السكن، العاطلين عن 

العمل، الصحية، محطة 

التلوث البيئي، الزور، 

 الحريات... إلخ

الرابع 
 عشر

 الثاني
شطب 

  االستجواب

 عبد هللا محمد الطريجي 76

 د. عبد المحسن المدعج

)نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير التجارة 

 والصناعة(

مرزوق علي 

 الغانم
23/11/2014 

2/12/2014 

16/12/2014 

 أ/1322

 أ/1323

عدم حماية المال العام، 

اإلداري، انهيار الفساد 

سوق الكويت لألوراق، 

 التستر على الفساد

الرابع 
 عشر

 الثالث
االكتفاء 

  بالمناقشة

 روضان عبد العزيز الروضان 77

 د. عبد المحسن المدعج

)نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير التجارة 

 والصناعة(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1329 7/4/2015 23/3/2015

ضياع حقوق صغار 

المستثمرين وتسهيل 

 هدر أموالهم

الرابع 
 عشر

 الثالث
استقالة 

  الوزير

 عبد الحميد عباس دشتي 78

 صباح الخالد الصباح

)نائب رئيس مجلس 

 الوزراء والخارجية(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1332 19/5/2015 11/5/2015

مخالفة الدستور، 

االتفاقية الخليجية، 

 التضييق على الحريات

الرابع 
 عشر

 الثالث
رفع 

  االستجواب
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 محمد طنا العنزي 79

 هند صبيح الصبيح

)الشؤون والتخطيط 

 والتنمية(

مرزوق علي 

 الغانم
13/10/2015 27/10/2015 

1338/ 

 افتتاحية

الهيئة العامة لإلعاقة، 

الهيئة العامة للقوى 

العاملة، الجمعيات 

 التعاونية، دور الرعاية

الرابع 
 عشر

 الرابع
االكتفاء 

  بالمناقشة

 سعدون حماد العتيبي 80
 أحمد خالد الجسار

 )األشغال والكهرباء والماء(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1341 1/12/2015 15/11/2015

التجاوزات المالية 

واإلدارية، مبنى الركاب 

 بمطار الكويت

الرابع 
 عشر

 الرابع
استقالة 

  الوزير

81 
 حمدان سالم العازمي

 راكان يوسف النصف

 علي سعد العبيديد. 

 )الصحة(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1344 12/1/2016 14/12/2015

األخطاء الطبية، شراء 

األدوية، التالعب 

 بالعقود، الفساد المالي

الرابع 
 عشر

 الرابع
االكتفاء 

  بالمناقشة

 صالح أحمد عاشور 82

 هند صبيح الصبيح

)الشؤون والتخطيط 

 والتنمية(

مرزوق علي 

 الغانم
8/3/2016 

15/3/2016 

16/3/2016 

 أ/1348

 ب/1348

تخصيص الجمعيات 

التعاونية، وقف 

 مساعدات األيتام

الرابع 
 عشر

 الرابع
االكتفاء 

  بالمناقشة

83 
 أحمد سليمان القضيبي

 مبارك سالم الحريص

 د. يوسف محمد العلي

 )التجارة والصناعة والبلدية(

مرزوق علي 

 الغانم
 أ/1350 12/4/2016 29/3/2016

 سوء استخدام السلطة،

التقاعس بتفعيل صندوق 

المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة

الرابع 
 عشر

 الرابع
االكتفاء 

  بالمناقشة

 أحمد سليمان القضيبي 84

 يعقوب عبد المحسن الصانع

)العدل واألوقاف والشؤون 

 اإلسالمية(

مرزوق علي 

 الغانم
9/10/2016 - - 

تأخر الالئحة التنفيذية 

 مكافحة الفساد لهيئة
الرابع 
 عشر

 حل المجلس الرابع
 

 عبد هللا يوسف المعيوف 85

 يعقوب عبد المحسن الصانع

)العدل واألوقاف والشؤون 

 اإلسالمية(

مرزوق علي 

 الغانم
13/10/2016 - - 

 هدر المال العام،

 سوء استعمال السلطة،

مخالفة الدستور التحايل 

 على األعضاء

الرابع 
 عشر

 المجلسحل  الرابع
 

86 

 د. عبد هللا محمد الطريجي

 أحمد عبد هللا العازمي

 علي عبد هللا الخميس

 أنس خالد الصالح

)نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير المالية 

 والنفط(

مرزوق علي 

 الغانم
13/10/2016 - - 

سوء اإلدارة وزيادة 

 أسعار الوقود،

التفريط في حماية 

 النفط، افتقاد المصداقية

الرابع 
 عشر

 حل المجلس الرابع
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