
(مصلحة)مكتب الضبط املركزي 

مصلحة املتابعة والتقييم

املصلحة الفنية

مصلحة التصرف اإلداري واملالي

الهيكل التنظيمي لديوان الحبوب

مصلحة التنمية اإلعالمية

الرئيس املدير العام

وحدة اإلعالميةاإلدارة الفرعية لإلعالميةمصلحة إستغالل اإلعالمية

مدير مستشار لدى اإلدارة العامةمصلحة التفقدوحدة التفقدصيانة التجهيزات اإلعالمية. م

مدير مستشار لدى اإلدارة العامةمصلحة التدقيقوحدة التدقيق الداخلي

مدير مستشار لدى اإلدارة العامة

املدير العام املساعدالكاتب العام

ف للدراسات اإلقتصادية. إ

الكتابة القارة للجان الصفقات

اإلدارة الفرعية للتكوين

اإلدارة الفرعية لالساليبمصلحة األساليب واإلجراءاتوحدة التنسيق بين املصالح الجهويةوحدة التكوين املستمر والتعاون الفني

وحدة الدراسات والتخطيطوحدة امليزانية ومراقبة التصرف
(إدارة الفرعية)املرصد  مصلحة التعاون الفني

مصلحة اإلحصائيات

إدارة التنمية والجودةإدارة التوزيعإدارة التزويدإدارة املحاسبةإدارة املاليةإدارة الشؤون القانونية إدارة الشؤون اإلدارية

مصلحة امليزانية

إدارة التجهيزات والصيانة 

الفرعية للدراسات والبرمجة.اإلدارةاإلدارة الفرعية للتنمية اإلدارة الفرعية للتصرف في املخزونات اإلدارة الفرعية ملتابعة املواسم اإلدارة الفرعية للتسجيل املحاسبياإلدارة الفرعية للتصرف املالياإلدارة الفرعية للتأمينات والنزاعاتاإلدارة الفرعية للموارد البشرية

مصلحة الدراسات الهندسيةالدراسات واإلحاطة الفنية. م مصلحة التصرف في املخزونمصلحة التجميع وشراء املستلزماتتسجيل األعباء واإلستخدامات. ممصلحة الخزينةمصلحة الشؤون القانونية والتأميناتمصلحة التصرف في األعوان

مصلحة برمجة املشاريعاإلدارة الفرعية للجودة مصلحة محاسبة املواداإلدارة الفرعية للتوريدتسجيل اإليرادات واملوارد. ممصلحة اإلستخالصاتمصلحة النزاعاتمصلحة العمل اإلجتماعي

الفرعية لألشغال والصيانة.اإلدارةمصلحة املحافظة على املخزونات اإلدارة الفرعية للبيوعاتمصلحة توريد الحبوبف للموازنة املالية والتحليل. إاإلدارة الفرعية للعالقات املاليةاإلدارة الفرعية للممتلكات اإلدارة الفرعية لألجور والخدمات املشتركة

مصلحة األشغال الجديدةمصلحة املواصفات وتقييم جودة الحبوب مصلحة التعهد بالبيوعاتمصلحة قبول الوارداتمصلحة إعداد املوازنات املاليةمصلحة التعويضمصلحة املحافظة على املمتلكاتمصلحة األجور

مصلحة الورشة املركزية

مصلحة الصيانة والسالمة(مصلحة)املخبر املركزي  مصلحة فوترة البيوعاتمصلحة شراء التجهيزاتمصلحة املحاسبة التحليليةمصلحة العالقات باملطاحن ومؤسسات الجمعمصلحة الجرد القار للممتلكاتمصلحة الخدمات املشتركة

مصلحة العالقات بالبنوك

املصلحة الفنيةاملصلحة الفنيةاملصلحة الفنية

مصلحة التصرف في نقل الحبوبمصلحة مراقبة الدفوعاتمصلحة األرشيف

مصلحة التصرف اإلداري واملاليمصلحة التصرف اإلداري واملالي

دائرة باجةاملنستير - دائرة سوسةدائرة قابس

اإلدارة الجهوية للشمال الشرقي

مصلحة التصرف اإلداري واملالي

اإلدارة الجهوية للشمال الغربياإلدارة الجهوية للوسطاإلدارة الجهوية للجنوب

دائرة بنزرت 

دائرة أريانة ـ منوبةدائرة جندوبةدائرة املهديةدائرة قفصة

دائرة نابلدائرة الكافدائرة القيروان دائرة توزر قبلي

دائرة تونس ـ بن عروسدائرة سليانةدائرة صفاقستطاوين-دائرة مدنين

دائرة سيدي بوزيد

دائرة زغواندائرة القصرين

وحدات التصرف

(خزانات املواني والخزانات املحورية)

 2000 نوفمبر 11 املؤرخ في 2000 لسنة 2578 من األمر عدد 27أنظر الفصل 






