
Standards required to certify a Filling Station 

 

Services: 

1- Filling air tanks. 

2- Filling gas mixes. 

3- Renting scuba tanks. 

Required documents: 

1- Commercial registry. 

2- Name and certificate of the technical manager. 

3- Equipment registry including tanks, compressors with manufacturer serial numbers. 

4- Acceptable air quality test according to the CDWS numerical criteria.                           

The station will be required to have the test four times a year. 

5- Employees file and list. 

6- Name and certificate of the gas blender (Nitrox/Trimix). 

Premises: 

1- Reception/counter. 

2- Instructions bulletin board, a clear sign stating that services are provided only to MOT 

licensed diving centers (no individuals or unauthorized entities) price list, insurance 

policy if available. 

3- Tanks storage room. 

4- Compressors & gas blending room. 

5- Administration room including: manager desk, shanons and files. 

6- Workshop for scuba tanks which can be attached to the administration or storage room. 

Equipment: 

1- Two tank pressure gauges. 

2- Two oxygen analyzers for Nitrox filling stations. 

3- One helium analyzer for TRIMIX filling stations. 

4- Medic first aid kit. 

5- One hundred and twenty, twelve liters (80 cubic feet) scuba tanks with valid test date. 

6- Clear marking on all scuba tanks including station name. 

7- Clear marking for Nitrox, Trimix & custom mix tanks according to international 

regulations. 

8- Two or more compressors of 500 liters/minute minimum capacity. 

 



 

 

Documents & registry: 

1- Daily registry for provided services including client name, date and service type. 

2- Employees list and titles. 

3- Equipment registry. 

4- Equipment maintenance records. 

5- Compressors operation and maintenance record. 

6- Air quality test. 

7- Tank production and test validity documents. 

Employees 

1- Technical manager certified as a gas blender from a CDWS recognized training agency   

( DSAT, TDI, IANTD…etc.) and qualified to operate a filling station. 

2- Receptionist. 

3- Compressor operators trained and qualified. 

4- NITROX / TRIMIX gas blender certified by a recognized training agency. 

5- The manager and all Employees must be approved by CDWS and have valid CDWS  

ID cards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مواصفات و إشتراطات إعتماد محطات  الشحن

 
 

 أوالً: الخدمات المقدمة

 

 .شحن أسطوانات الهواء .1

 .شحن أسطوانات مخاليط الغازات .2

 .تأجير أسطوانات الغوص .3

 

 مطلوبةثانياً: المستندات ال

 

 .السجل التجارى .1

  .إسم المدير الفني وشهاداته .2

سجججل ديججد م ججدات المحطججا وتوججمل اضسججطوانات و ججوانط الهججواء وتيججو  لرهججا مردمججا ويسجججل الججردم  .3

 .المسرسل الخاص بالتصنيع 

 4الحظا وججو  إججراء اتبتبجار من الغرفا طبقاً لرم ايير المقررة . مع م شهادة صالحيا جودة الهواء .4

 ً  .مرات سنويا

 .سجل ديد ال امرين بالمحطا .5

 /TRIMIX NITROX إسم عامل شحن مخاليط الغازات وشهاداتا   .6

 

 

 ثالثاً: المقر

 

 .اتستقبال .1

لوحا ت ريمات المحطا وإعال  وا ج  أ  الخجدمات تقجدق فقجط لرمرالرالمربصجا مجن وزارة السجياحا  .2

 .ر مربصا و دائما اضس ار ووثيقا التأمين إ  وجدتوليس لالفراد أو جهات ني

 .نرفا تخرين أسطوانات الهواء .3

    الهواء و/او مخاليط الغازات. نرفا  وانط .4

 .نرفا اتدارة وتيو  مجهرة لتالئم ميتب اتدارة وبها دوال  أو أرفف لحفظ المرفات والمستندات .5

 ا بغرفا اتدارة أو نرفا الم دات.ورشا اتصالحات تسطوانات الغوص وممين أ  تيو  مرحق .6

 

 رابعاً: المعدات

 

 مقياس لضغط الهواء. 2عدد  .1

 NITROX عدد إثنين محرل نسبا اضلسوجين لمحطات شحن .2

 .(TRIMIXمحرل نسبا الهريوق ) فى حالا شحن .3

 .شنطا إس افات أوليا .4

 .عدد مائا وعورو  أسطوانا س ا أثنى عور لتر لها تاريخ صالحيا ساري .5



 ا حا عرى جميع اضسطوانات بها أسم المحطا.عالمات و .6

 لتر فى الدديقا. 500بقدرة إجماليا التقل عن    انط هواء أو ألثر 2عدد  .7

 

 

 

 

 خامساً: الدفاتر والسجالت

 

 .دفتر يومى لتسجيل الخدمات المقدما وتومل إسم ال ميل و التاريخ و نوع الخدما .1

  .سجل ديد ال امرين ووظائفهم .2

 .سجل ديد الم دات .3

 .سجل صيانا الم دات .4

 .سجل توغيل وصيانا الضوانط .5

 .شهادات صالحيا جودة الهواء .6

 .سجل صالحيا وإبتبارات اضسطوانات .7

 

 سادساً: العاملين

 

 .المدير الفني حاصل عرى شهادة برط نازات وببرة سنتين ومؤهل لإلشراف عرى محطا الوحن .1

 .موظف اضستقبال .2

 .عمال الوحن مؤهرين ومدربين .3

مجن منظمجا   البد أ  ييو  حاصل عرى شهادة برط نجازات /NITROX/ / TRIMIXن ال عامل شح .4

 .م ترف بها من الغرفا

 المدير وجميع ال امرين الفنيين يجب أ  ي تمدوا من الغرفا و يحصروا عرى بطادا مراولا المهنا منها. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


