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م����ن رجاالت الكويت االخيار احلاج املرحوم ب����إذن اهلل تعالى العم محمد زمان 
محمد – املعروف ب� »مازمون اش����كناني« وهو من موالي����د املوافق 1352 ه� املوافق 
1927م ولد في منطقة شرق وحصل على الشهادة االبتدائية في 1366/6/2ه� املوافق 
1947/5/22م، وهو من رجاالت الكويت الذين سبقونا باالميان وامتوا اميانهم باإلحسان 
والبر وفعل اخليرات بعد ان صفت نفوسهم الطاهرة وعملوا ألجل تراب وطنهم وما 

بعد حياتهم فجعلوا الدنيا مزرعة اآلخرة.
قضى املرحوم – محمد زمان – حياته يتعلم ويعلم من حوله )عصامي( بدء من 
الصفر موقنا ان اهلل عز وجل يعطي كل انسان على قدر جهده وعمله فكان علما في 
مجال عمله الذي اعطاه من جهده ووقته وبرز فيه فجزاه اهلل خيرا عما قدم لوطنه 
وأهله وذريته خير اجلزاء واعان اوالده واحفاده على رجل جميل الوفاء له وهذا ما 

حرصوا عليه لتوثيق مسيرة حياته احلافلة بالعطاء والسيرة احلسنة.

المولد والنشأة

ولد محمد زمان – امللقب واملعروف باسم مازمون اشكناني وهو من مواليد الكويت 
حي ش����رق في عام 1355ه� املواف����ق 1927م ميالدية. وتربى في فريج العوضية وله 
من االوالد: جاس����م، موسى، هارون، جعفر، أحمد ، عيسى، محمود، و4 بنات ولعب 

في فريق العروبة حارس مرمى.

ربعه وأصدقاؤه

محمد أمني س����نجر، علي بهمن، مصطفى كرم، عبدالنب����ي خاجة، حمزة عباس 
محافظ البنك املركزي سابقا.

تعليمه وعمله

درس في املباركية وكان معه في الفصل الش����يخ فهد حمد املبارك الصباح، وفي 
نفس الوقت كان يتعلم في املدرسة سمو الشيخ جابر األحمد � رحمه اهلل � وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد.وحصل على الشهادة االبتدائية في 1366/6/2ه� 
املوافق 1947/5/22 وعمل في دار املعارف ثم انتقل عامال في البنك البريطاني في ايران 

والشرق األوسط فرع امارة الكويت في تاريخ 23 أبريل 1949م وحتى عام 1952م.

مسيرته في البنك الوطني

بعد ان استقال من البنك البريطاني في ايران والشرق األوسط التحق في العمل 
بالبنك الوطني في 1953/3/1 اي بعد عام واحد من افتتاحه بعد ان ش����عر الكويتيني 
باهمية حاجة الكويت الى مصرف وطني يخدم املصالح الوطنية ويأخذ على عاتقه 
املصالح الوطني����ة وتطوير االقتصاد الكويتي وانعاش الس����وق التجاري وتنمية 

مدخرات املودعني وحفظها.
وتدرج محمد زمان في البنك الوطني مرورا بكل مرافقه واقس����امه وخدم مدة 31 
عاما تدرج فيها بالوظائف حتى اصبح مديرا لفرع ثم مس����اعدا للمدير التجاري ثم 
مديرا لقسم شهادات االدخار وصدر في عهده اول تقرير سنوي لبنك الكويت الوطني 
عام 1953 ومن عام 1954 حقق البنك ارباحا حتى 26 فبراير 1984 حصل على التقاعد 

بعد ان حقق جناحا كبيرا في مجال عمله.

شهادات

نال املرحوم بإذن اهلل محمد زمان – شهادات شكر وتقدير وعرفان لدوره الكبير 
في خدمة القطاع املصرفي الكويتي من خالل عمله من التجار والش����ركات واجلهات 
احلكومية وجل هذه الشهادات تشيد باخالقه العالية وخدماته املميزة ونصحه لهم 
بعد ان أدى دوره االستشاري على خير وجه ونصح اجلميع في كل املواقف واالحداث 

االقتصادية فكان بحق الناجح األمني.

سجل حافل

من ينظر لتاريخ املرحوم محمد زمان يالحظ ان البنك الوطني اعطاه شهادة ملن 
يهمه األمر واوضح في هذه الش����هادة الوظائف والدرجات التي حصل عليها وكيف 
تطور من مختلف الوظائف في البنك من مس����اعد املدير التجاري للفروع الى مدير 
قسم شهادات االدخار وكيف كان مثاال طيبا للموظف املثالي في عمله وخلقه. ويذكر 
ل����ه في البنك انه كان معلما ومدربا للموظفني وحريصا على توظيف الكويتيني في 
املجال املصرفي وكان الضامن الشخصي لكثير من التجار املعروفني لقروضهم لتمويل 
جتارتهم في بداية النهضة التي ش����هدتها الكويت وكان الضامن للتاجر هو العرف 
واملكانة االجتماعية والكلمة وقد خدم مواطنيه النه كان مديرا ألغلب فروع البنك.

كما ان بنك الكويت والشرق األوسط اعطاه شهادة عمل في البنك من عام 1949/3/23 
الى 1952/12/31 وفي 2 نوفمبر 1982 قدم بنك الكويت الوطني شهادة تقدير للخدمات 

املمتازة له وقعها له العم احلاج املرحوم بإذن اهلل محمد عبداحملسن اخلرافي.

وفاته

توف����ي العم احلاج محمد زمان في أملاني����ا بتاريخ 2007/4/3 عن عمر )84 عاما(  
ومازال����ت ذكراه واعماله االقتصادية ومواقفه الوطنية واالنس����انية حديثا تتناقله 

االجيال رحمه اهلل تعالى وجعله في الفردوس األعلى من اجلنة.

محمد زمان محمد ـ المعروف بـ »مازمون أشكناني« 
أول شخصية كويتية تعمل في مجال البنوك

توفي في ألمانيا عن عمر يناهز 84 عامًا

املرحوم ـ باذن اهلل ـ محمد زمان محمد أول ميزانية للبنك الوطنيعقد زواج والده

شهادة تقدير مذيلة باسم املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي رئيس البنك الوطني

االحتفال بالعاملني في البنك الوطني في اخلمسينيات ويبدو محمد زمان في الدائرة

شهادة من بنك الكويت والشرق األوسط

شهادة امتام الدراسة االبتدائية في دائرة املعارف شهادة من البنك البريطاني في إيران والشرق األوسط

املرحوم محمد زمان في شبابه

بطاقة عضويته في النقابة

أول مقر رئيسي للبنك الوطني أيام زمان


