
Report of a visit to al-Nejd in Amirat province in Muscat Governorate 

 

On 6/4/2014, Nasser al-Wahaibi handed over to the Ministry of Heritage and Culture a copper coin that 

he found near his home in Amirat province in Najd village. This currency is a kind of currency called a 

tetradrachme, which is the currency of the period of Alexander the Macedonian and found its examples in 

the location of Maliha and the role in the United Arab Emirates. 

The coin weighs 17 grams and it measures 23.29 × 23.65 × 5.81 mm. It does not have an oxided layer 

because the citizen cleaned it before bringing it to the ministry. 

On Sunday, April 13, 2014, Dr Paul Yule, accompanied by Mr Khamis al-Asami, Mr Walid al-Manzari 

and citizen Nasser al-Wahaibi, visited the site of the coin, located about 30 km from the ministry. Nejd 

village has the coordinates: 23,23.57012657N, 58,31.127358890E = UTM 40Q 0655215, 2587855. 

After climbing almost to a height of twenty meters, we came to an area with many stone buildings, some 

of them rectangular shapes may be houses, built with stones and saruj, and contained about 15 houses. We 

gathered many pottery vessels dating to the Late Iron Age. This can be determined by the pottery sherds, 

not complete vessels, and a nearby site that dates back to the period of Samad Late Iron Age. 

In an area close to the former site of the village of al-Atqiyah, there is a fortress at the top of the mountain 

according to the coordinates (UTM 40Q E0655044, N2589447). 

  



 تقرير الزيارة لموقع النجد بوالية العامرات في محافظة مسقط

 

م بتسليم وزارة التراث 2014/  4/  6قام المواطن ناصر الوهيبي بتاريخ 

 والثقافة عملة نـحاسية وجدها بالقرب من منزله في والية العامرات بقرية النجد .

 ( tetradrachme) وهذه العملة من نوع العمالت التي يطلق عليها تترادراخما

وهي العمالت التي تعود لفترة اإلسكندر المقدوني وعثر على أمثال لها في موقع 

 مليحة والدور بدولة اإلمارات العربية المتحدة . 

 5.81×  23.65×  23.29( جرام ومقاساتها بلغت )  17يبلغ وزن العملة ) 

 ظيفها قبل جلبها للوزارة .ملم ( وال توجد عليها طبقة متأكسدة ألن المواطن قام بتن

م قام الدكتور / بول يول بمرافقة من 2014/  4/  13 يوم األحد الموافق

الفاضل / خميس العاصمي والفاضل / وليد المنذري والمواطن / ناصر الوهيبي 

كم عن الوزارة ،  30بزيارة إلى موقع العثور على تلك العملة ، والذي يبعد حوالي 

 ثية : الموقع عبارة عن جبل صغير يقع بالقرب من قرية النجد ، حسب اإلحدا

(23,23.57012657N, 58,31.127358890E=UTM 40Q 0655215, 2587855) 

 األبنيةوبعد تسلقنا تقريبا إلرتفاع عشرين مترا وصلنا لمنطقة بها العديد من 

الحجرية بعضها ذات أشكال مستطيلة قد تكون بيوتا ، بنيت بالحجارة والصاروج ، 

منزال . وجمعنا العديد من شقف  15وبشكل عام احتوى الموقع على ما يقارب من 

ويمكننا تحديد ذلك من خالل  الفخار التي تعود لفترة سمد العصر الحديدي المتأخر .

ويوجد موقع مثيل لهذا الموقع في ل اآلنية الفخارية ، مكونات الفخار وليس على شك

 طيوي يعود كذلك لفترة سمد .

ة يوجد حصن في أعلى وفي منطقة قريبة من الموقع السابق في قرية العتكي

ينتشر به الكثير من  (UTM 40Q 0655044, 2589447)الجبل حسب اإلحداثية  

 فخار فترة سمد أواخر العصر الحديدي .



   

 بي في قرية النجد بوالية العامراتالعملة التي عثر عليها المواطن / ناصر الوهي

 

 موقع النجد في والية العامرات

 

 



 

 مجموعة من الشقف الفخارية من موقع النجد بوالية العامرات 

 

 

   Paul A. Yuleالتقرير األصلي للبروفسور / 

 ) رئيس قسم الحفظ الفني والصيانة (ترجمة / خميس العاصمي 

 

 


