
第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 
国际参赛邀请函 

خطاب الدعوة الدولي للمشاركة في 

مسابقة الصین الدولیة السادسة "إنترنت +" لالبتكار وریادة األعمال في الطلبة 

الجامعیین 

创新创业是世界大势所趋，也是世界青年的共同语

言。青年人是世界的未来、创新创业的主体。在信息时

代，面对新冠肺炎疫情席卷全球的巨大挑战，世界青年要

加强科技人文交流与合作，携手搭建应对全球危机的“互联

网+”创新创业大平台，合力共建推进人类文明进步的命运

共同体。 

یـعتبر االبـتكار وریـادة األعـمال ھـو اتـجاھـا عـالـمیا ولـغة مشـتركـة للشـباب فـي جـمیع أنـحاء 

الـعالـم. یـشكل الشـباب مسـتقبل الـعالـم وھـم الـدعـامـة األسـاسـیة لـالبـتكار وریـادة األعـمال. فـي مـواجـھة 

التحـدي الـكبیر الـمتمثل فـي وبـاء COVID-19 فـي عـصر الـمعلومـات ھـذا، یـجب عـلى الشـباب فـي 

جـمیع أنـحاء الـعالـم الـسعي إلـى تـعزیـز الـتبادل والـتعاون الـعلمي والـتكنولـوجـي، والـتكاتـف لـبناء مـنصة 

"اإلنـترنـت +" لـالبـتكار وریـادة األعـمال السـتجابـة لـألزمـة الـعالـمیة، وإنـشاء مـجتمع المسـتقبل 

المشترك للبشریة. 

中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年起已

成功举办了五届，逐步成长为全球参赛规模最大的大学生

创新创业比赛。2019年举办的第五届大赛共有来自全球五

大洲124个国家和地区、4093所院校的457万名大学生、109

万个团队报名参赛。大赛期间，超过1000位中外投资人、

企业家、创业孵化器导师、创新创业教育专家参与评选和

指导工作。一大批优质项目脱颖而出，获得了更广泛的市



场知名度，以更好的估值和更快的速度获得投资。 

تـم عـقدت مـسابـقة الـصین الـدولـیة الـسادسـة "إنـترنـت +" لـالبـتكار وریـادة األعـمال فـي الـطلبة 

الـجامـعیین بـنجاح خـمس مـرات مـنذ عـام 2015، وأصـبحت أكـبر مـسابـقة فـي الـعالـم لـالبـتكار وریـادة 

األعـمال لـلطلبة الـجامـعیین. فـي عـام 2019، اجـتذبـت الـمسابـقة 4.57 مـلیون طـالـبا وطـالـبة و1.09 

مـلیون فـریـق مـن 4093 كـلیة وجـامـعة فـي 124 دولـة ومـنطقة. خـالل الـمسابـقة، شـارك فـي الـحكم 

واإلرشـاد أكـثر مـن 1000 مسـتثمر صـیني وأجـنبي، ورجـال أعـمال، ومـدّربـون حـاضـنة األعـمال، 

وخـبراء فـي االبـتكار وریـادة األعـمال. یـبرز مـنھا عـدد كـبیر مـن الـمشاریـع الـعالـیة الـجودة، وحـصلت 

على اعتراف كبیر باألسواق، حتى حصلت على التقییم األفضل واالستثمارات في أسرع الوقت. 

2020年，将举行第六届中国国际“互联网+”大学生创新

创业大赛。我们诚挚邀请全球创新创业优秀青年一同参与

这一盛事，汇聚创新思维、激发创业勇气、强化合作意

识，同场竞技、交流协作、在全球树立新时代青年创新创

业榜样。 

فـي عـام 2020، سـنعقد مـسابـقة الـصین الـدولـیة الـسادسـة "إنـترنـت +" لـالبـتكار 

وریـادة األعـمال فـي الـطلبة الـجامـعیین. ونـدعـو بـإخـالص الشـباب الـمتمیزیـن فـي أنـحاء 

الـعالـم لـلمشاركـة فـي ھـذا الحـدث الـعظیم، حـیث یـتالقـى اإلبـداع وتظھـر الـتطلعات 

ویـتطور الـوعـي الـتعاونـي، بـینما تـتنافـس مـواھـب الـشابـة والشـبات وتـتواصـل وتـتعاون 

فـي ھـذا الـمجال، فـإنـھا سـتضرب مـثاالً للشـباب فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم فـي الـعصر 

الجدید. 

一. 参赛项目要求 

األول، متطلبات المشروع للمسابقة 

1.参赛项目具有较新的创意、技术、产品、商业模式，

关注人类共同面对的发展问题和危机挑战，有明确的创业

计划，尚未注册公司或已注册公司的创业项目均可参赛。

已注册公司的，团队负责人须为项目创始人或联合创始



人，且股权不得少于10%，参赛成员股权合计不得少于1/

3。 

1. یـجب أن تشـتمل الـمشاریـع لـلمسابـقة عـلى أفـكار أو تـقنیات أو مـنتجات أو 

نـماذج أعـمال مـبتكرة، وأن تـضع فـي اعـتبارھـا مـشاكـل الـتطور والتحـدیـات واألزمـات 

الـتي تـواجـھھا البشـریـة، وأن تـكون لـھا الخـطط الـریـادیـة الـواضـحة. والـمشاریـع مـؤھـلة 

للـمسابقـة بغـض النـظر عمـا إذا كاـنتـ مسجلـة كشرـكاـت. إذا كاـن المشرـوع مسجال 

كشـركـة، فـیجب أن یـكون مـسؤول الـفریـق مـؤسـس المشـروع أو مـؤسـًسا مـشارًكـا 

للمشـروع، وأن یـمتلك مـا ال یـقل عـن 10٪ مـن حـقوق الـمساھـمین، ویـجب أال تـقل حـقوق 

المساھمین لجمیع أعضاء الفریق عن 3/1. 

2.参赛项目须真实、健康、合法，无任何不良信息；参

赛项目不得侵犯他人知识产权；所涉及的发明创造、专利

技术、资源等必须拥有清晰合法的知识产权或物权；抄

袭、盗用、提供虚假材料或违反相关法律法规一经发现即

刻丧失参赛相关权利并自负一切法律责任。 

2. یـجب أن تـكون الـمشاریـع لـلمسابـقة صـحیحة وأخـالقـیة وقـانـونـیة وبـدون أي 

مـعلومـات ضـارة؛ یـجب أال تـتعدى الـمشاریـع لـلمسابـقة عـلى حـقوق الـملكیة الـفكریـة 

لـآلخـریـن؛ یـجب أن یـكون لجـمیع االخـتراعـات والـتقنیات الـحاصـلة عـلى بـراءة االخـتراع 

والـموارد الـمشاركـة ومـا إلـى ذلـك فـي الـمشاریـع حـقوق الـملكیة الـفكریـة الـقانـونـیة 

الـواضـحة أو الـحقوق الـعینیة؛ سـیتم اسـتبعاد الـمشاركـین الـذیـن یـقدمـون مـواد مسـروقـة أو 

مـقرصـنة أو كـاذبـة أو مـنتھكة لـلقوانـین والـلوائـح ذات الـصلة وأنـھم یتحـملون جـمیع 

المسؤولیات القانونیة. 

3.参赛项目涉及他人知识产权的，报名时需提交完整的

具有法律效力的所有人书面授权许可书、专利证书等；已

完成公司注册的创业项目，报名时需提交公司概况、创始

人情况、股权结构、其他相关证明文件复印件等。参赛项



目可提供当前财务数据、已获投资情况、带动就业情况、

生态贡献情况等相关证明材料。已获投资（或收入）1000

万元以上或在2019年及之前任意一个年度的收入达到1000

万元及以上的参赛项目，建议提供相应佐证材料。 

.3 إذا كـان المشـروع لـلمسابـقة یـحتوي عـلى حـقوق الـملكیة الـفكریـة لـآلخـریـن، 

فـیجب عـلى المشـتركـین أن یـقدمـوا خـطاب الـتفویـض الـقانـونـي الـمكتوب مـن مـالـك حـقوق 

الـملكیة الـفكریـة وشـھادة بـراءة االخـتراع وألـخ؛ إذا كـان مشـروع ریـادة األعـمال الـذي 

أكـمل تـسجیل الشـركـة، فـیجب عـلى المشـتركـین تـقدیـم: نـبذة عـن الشـركـة ومـؤسسـیھا 

وھــیكل أســھمھا و نــسخ مــن وثــائــق الــشھادات األخــرى ذات الــصلة، إلــخ. یــمكن 

لـلمشاركـین أیـًضا تـقدیـم مـواد حـول المشـروع: الـوضـع الـمالـي، واالسـتثمار الـذي تـم 

الـحصول عـلیھ، وخـلق فـرص الـعمل، والـمساھـمة فـي حـمایـة الـبیئة وإلـخ. نـنصح 

الـمشاركـین بـتقدیـم أوراق االعـتماد إذا حـصل المشـروع عـلى اسـتثمار (أو دخـل) یـزیـد 

عـن 10 مـلیون یـوان أو حـصل المشـروع عـلى دخـل سـنوي یـزیـد عـن 10 مـلیون یـوان 

في عام 2019 أو قبلھ. 

4.参赛团队所报参赛创业项目，须为本团队策划或经营

的项目，不得借用他人项目参赛。 

4. یـجب أن یـتم تـصمیم أو إدارة المشـروع لـلمسابـقة مـن قـبل الـفریـق نـفسھ. 

المشاریع غیر األصلیة لیست مؤھلة. 

5.所有参赛材料和现场答辩原则上使用中文或英文，如

有其他语言需求，请联系大赛组委会。 

5. یـجب أن تـكون جـمیع الـمواد أو الـمعلومـات لـلمسابـقة والـدفـاع عـنھ الـمیدانـي 

بـالـلغة الـصینیة أو اإلنجـلیزیـة، یـرجـى االتـصال بـالـلجنة الـمنظمة إذا كـان لـدیـك الـمزیـد 

من االحتیاجات المتعلقة باللغة. 

6.已获往届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总

决赛各赛道金奖和银奖的项目，不可报名参加本届大赛。 



6. الـمشاریـع الـتي فـازت بـجوائـز ذھـبیة وفـضیة مـن ھـذه الـمسابـقة فـي الـدورات 

السابقة غیر مؤھلة لتقدیمھا ھذا العام. 

7.参赛项目不得含有任何违反《中华人民共和国宪法》

及其他法律、法规的内容。须尊重中国文化，符合公序良

俗。 

7. یـجب أن تـلتزم جـمیع الـمشاریـع بـالـدسـتور والـقوانـین والـلوائـح الـصینیة، وأن 

تحترم الثقافة الصینیة، وأن تلتزم باألخالق العامة. 

二、参赛对象和组别 

الثاني، األھلیة والفریق للمسابقة 

大赛以团队为单位报名参赛。允许跨校组建团队，每

个团队的参赛成员不少于2人，原则上不多于15人（含团队

负责人），须为项目的实际核心成员。只有中国学籍的人

员可以是创业团队成员，但不具有参赛资格。 

تـقبل ھـذه الـمسابـقة فـقط تـسجیل الـفریـق. یـمكن تـشكیل فـریـق مـن أعـضاء مـن أكـثر 

مـن كـلیة أو جـامـعة، ویـجب أن یـكون عـدد الـمشاركـین فـي الـفریـق مـن 2 إلـى 15 شـخًصا 

(بـما فـي ذلـك قـائـد الـفریـق)، ویـجب أن یـكون جـمیع المشـتركـین أعـضاء أسـاسـیین فـي 

المشـروع. واألفـراد المسجـلین الـذیـن یـدرسـون فـي كـلیة أو جـامـعة صـینیة لـیسوا مـؤھـلین 

للمشاركة، ولكن یمكن أن یكونوا أعضاء فریق ریادة األعمال. 

参赛团队所有成员须具有国外普通高等院校学籍（国

外院校是指设立在国外、有独立办学资质、可独立授予学

生国外学历或学位的普通高等学校及专科院校。具有国外

院校学籍是指已在国外院校注册、并拥有在国外院校学习

的经历、且具备获得国外院校学历或学位的资格。）或在

国外普通高等院校毕业5年以内的毕业生，参赛申报人须为

团队负责人。 



یـجب أن یـكون جـمیع الـمشاركـین طـالبًـا مسجـلین حـالـیًا فـي كـلیة أو جـامـعة أجـنبیة 

أو متخـرجـیھا خـالل الـسنوات الخـمس الـماضـیة. (تشـیر الـكلیة أو الـجامـعة األجـنبیة إلـى 

مـؤسـسة الـتعلیم الـعالـي الـتي تـقع فـي خـارج جـمھوریـة الـصین الـشعبیة و الـتي لـدیـھا 

مـؤھـالت مسـتقلة إلدارة الـمدارس ویـمكنھا مـنح الـطالب شـھادات أو درجـات بـشكل 

مسـتقل. یشـیر الـطالـب المسجـل فـي كـلیة أو جـامـعة أجـنبیة إلـى طـالـب أو طـالـبة قـام 

بـالـتسجیل والـدراسـة فـي كـلیة أو جـامـعة فـي خـارج الـصین وھـو مـؤھـل لـلحصول عـلى 

شھادتھا.) و یجب أن یكون مقدم الطلب قائد الفریق المشارك. 

根据参赛项目所处的创业阶段、已获投资情况和项目

特点，分为创意组、初创组、成长组。具体参赛条件如

下： 

سـیتم تقسـیم جـمیع الـمشاریـع إلـى المجـموعـة اإلبـداعـیة والمجـموعـة االبـتدائـیة 

والمجـموعـة الـناشـئة بحسـب مـرحـلتھا فـي ریـادة األعـمال وحـالـتھا فـي االسـتثمار 

والخصائص لھا. متطلبات كل مجموعة ھي كما یلي: 

1. 创意组。参赛项目具有较好的创意和较为成型的产

品原型或服务模式，在2020年5月31日（以下时间均

包含当日）前尚未完成登记注册。 

1. المجـموعـة اإلبـداعـیة. الـمشاریـع الـتي تـتمتع بـإبـداعـات جـیدة والـنماذج األولـیة 

لـلمنتجات أو نـماذج الخـدمـة، لـم یـتم تـسجیلھ فـي أو قـبل 31 مـایـو 2020 (األوقـات الـتالـیة 

تشمل الیوم ذاتھ). 

2. 初创组。参赛项目登记注册未满3年（2017年3月1日

后注册），且获机构或个人股权投资不超过1轮次。 

2. المجـموعـة االبـتدائـیة. الـمشاریـع الـتي تـم تـسجیلھ خـالل الـسنوات الـثالث 

الـماضـیة (الـتسجیل بـعد 1 مـارس 2017)، أكـملت مـا ال یـزیـد عـن جـولـة واحـدة مـن 

االستثمار في األسھم. 

3. 成长组。参赛项目登记注册3年以上（2017年3月1日



前注册）；或登记注册未满3年（2017年3月1日后注

册），获机构或个人股权投资2轮次以上（含2轮

次）。 

3. المجـموعـة الـناشـئة. الـمشاریـع الـتي تـم تـسجیلھا ألكـثر مـن ثـالث سـنوات (قـبل 

1 مـارس 2017) ؛ أو تـم تـسجیلھا خـالل الـسنوات الـثالث الـماضـیة (بـعد 1 مـارس 

2017) ؛ وأنجزت جولتین أو أكثر من االستثمار في األسھم. 

三、比赛赛制和奖项设置 

ثالثًا، قواعد وجوائز المسابقة 

高教主赛道国际参赛项目通过国内院校和合办赛伙伴

邀请报名，共产生400个项目入围总决赛高教主赛道，通过

网上评审，产生100个项目进入总决赛现场比赛。获奖项目

将由大赛组委会颁发获奖证书，提供投融资对接、落地孵

化等服务，高教主赛道冠亚季军的项目将获得现金奖励。 

سـیتم جـمع الـمشاریـع لـلمسابـقة الـدولـیة لـلمسار الـرئیسـي لـلتعلیم الـعالـي لـلحصول 

عـلى مـا مجـموعـھ 400 مشـروع لـدخـول الـنھائـیات لـمسار الـتعلیم الـعالـي، مـن بـینھا 100 

مشـروع سـیتم اخـتیارھـم عـبر الـتحكیم عـبر اإلنـترنـت لـدخـول الـنھائـیات الـمیدانـیة. 

وسـتمنح الـلجنة الـمنظمة لـلفائـزیـن شـھادات الـجوائـز وتـساعـدھـم فـي إیـجاد االسـتثمار 

والـحاضـنات وغـیرھـا مـن الخـدمـات، سـیحصل مشـروع الـمركـز األول والـثانـي والـثالـث 

في بطولة للمسار الرئیسي للتعلیم العالي على مكافآت نقدیة.  

设立国际组织奖10个和优秀创新创业导师若干名。 

سـنقدم 10 جـوائـز لـلمنظمین الـدولـیین والـعدیـد مـن جـوائـز لـمرشـدي االبـتكار 

وریادة األعمال المتمیزین. 

四、参赛报名 

الرابع، التسجیل للمشاركة 

1. 国外参赛团队可通过登录全球青年创新领袖共同体



促进会官网（https://www.pilcchina.org/）进行参赛注

册。报名系统开放时间为北京时间2020年7月20日，

截止时间为北京时间2020年9月15日。 

1. یـمكن لـلمشاركـین الـدولـیین الـتسجیل عـلى الـموقـع الـرسـمي لجـمعیة الـنھوض 

الـعالـمیة لـقادة االبـتكار الشـبابـیین (/https://www.pilcchina.org). سـیفتح بـاب 

التسجیل في 20 یولیو 2020 ویغلق في 15 سبتمبر (بتوقیت بكین). 

2.参赛需提供项目说明 PPT，另外还可提交 PDF、

Word 版的商业计划书或1分钟视频作为辅助资料。 

2. یـجب عـلى جـمیع الـفرق تـقدیـم مـلف عـرض مشـروع (تنسـیق PPT) ، ویـمكنھ 

أیًضا تقدیم خطة األعمال (تنسیق PDF / Word) أو دقیقة واحدة من فیدیو كملحق. 

3. 如全球新冠肺炎疫情稳定，国际航班恢复正常秩序，

大赛组委会将为100个参加现场总决赛的团队，每队提供2

人国际旅费（往返，限经济舱）和参赛期间本地食宿。 

3. إذا كـان حـاالت وبـاء االلـتھاب الـرئـوي الـتاجـي الـعالـمي الجـدیـد مسـتقرة 

وعـادت الـرحـالت الـدولـیة إلـى الـوضـع الـطبیعي، سـتغطي الـلجنة الـمنظمة نـفقات الـسفر 

بـالـطائـرة (الـدرجـة السـیاحـیة لـلذھـاب واإلیـاب) ونـفقات اإلقـامـة المحـلیة خـالل الـمسابـقة 

لعضوین اثنین من كل فریق ل100 فریق المتأھلة للتصفیات النھائیة. 

本次大赛将于2020年11月在广州举行总决赛和颁奖仪

式。 

سـتقام الـنھائـیات وحـفل تـوزیـع الـجوائـز لـلمسابـقة فـي قـوانـغتشو فـي نـوفـمبر 

 .2020

五、评审规则 

الخامس، معاییر التحكیم 

评审规则和相关说明请登录“全国大学生创业服务网”

（https://cy.ncss.cn）或全球青年创新领袖共同体促进会官网



（https://www.pilcchina.org/）查看具体内容。 

لـلحصول عـلى مـعلومـات تـفصیلیة حـول قـواعـد الـتحكیم ومـعایـیر الـمسابـقة، یـرجـى 

 .(https://www.pilcchina.org/)أو (https://cy.ncss.cn) زیارة

六、其他 

السادس، المتفرقات 

本附件所涉及条款的最终解释权归中国国际“互联网+”

大学生创新创业大赛组委会所有。 

تـحتفظ الـلجنة الـمنظمة لـمسابـقة الـصین الـدولـیة الـسادسـة "إنـترنـت +" لـالبـتكار 

وریـادة األعـمال فـي الـطلبة الـجامـعیین بـالـحق فـي إجـراء التفسـیر الـنھائـي لجـمیع 

المصطلحات في ھذا الملحق. 

七、联系方式 

سابعا، اتصل بنا 

全球青年创新领袖共同体促进会（PILC） 范智 

联系电话：0086-18628258959 

电子邮箱：info@pilcchina.org 

地址：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦写字楼

1006室 

邮编：100101 

السید فان جشي  

 (PILC) جمعیة النھوض العالمیة لقادة االبتكار الشبابیین

ھاتف: 0086-18628258959 

 info@pilcchina.org :البرید اإللكتروني

الــعنوان: غــرفــة 1006، مــبنى مــاركــو بــولــو، رقــم 80 طــریــق أن لــي، حــي 

تشاویانغ، بكین 

الرمز البریدي: 100101 

mailto:info@pilcchina.org


全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 郝浩 

联系电话：0086-10-68352311 

电子邮箱：haoh@chsi.com.cn 

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C

座 

邮编：100044 

السید خاو ھاو 

المركز الوطني الستشارات المعلومات وإرشاد التوظیف للطلبة الجامعیین 

ھاتف: 0086-10-68352311 

 haoh@chsi.com.cn :البرید اإللكتروني

الـعنوان: بـرج C، مـبنى جـین مـاو، رقـم 18 شـارع شـي جسـي مـین واي، حـي 

شیتشنغ، بكین 

الرمز البریدي: 100044 

华南理工大学国际交流与合作处 龙茜 

联系电话：0086-20-87113180 

电子邮箱：experts@scut.edu.cn 

地址：广州市天河区五山路381号 

邮编：510641 

السیدة لونغ تشیان 

مكتب التبادل والتعاون الدولي بجامعة جنوب الصین للتكنولوجیا 

ھاتف: 0086-20-87113180 

 experts@scut.edu.cn :البرید اإللكتروني

العنوان: رقم 381، طریق ووشان، منطقة تیانخھ، قوانغتشو  

الرمز البریدي: 510641 

mailto:haoh@chsi.com.cn
mailto:experts@scut.edu.cn


教育部高等教育司综合处  王亚南 

联系电话：0086-10-66097850 

电子邮箱：internetplus@moe.edu.cn 

地址：北京市西城区大木仓胡同37号 

邮编：100816 

السید وانغ یانان 

مكتب الشؤون الشاملة لقسم التعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلیم 

ھاتف: 0086-10-66097850 

 internetplus@moe.edu.cn :البرید اإللكتروني

العنوان: رقم 37، زقاق داموتسانغ، منطقة شیتشنغ ، بكین 

الرمز البریدي: 100816 

中国国际“互联网+”大学生创新创业 

大赛组织委员会 

2020年7月2日 

اللجنة المنظمة ل 

مسابقة الصین الدولیة السادسة "إنترنت +"  

لالبتكار وریادة األعمال في الطلبة الجامعیین 

2 یولیو 2020 

mailto:internetplus@moe.edu.cn

